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OFERTA EXCLUSIVA!
FINS AL 31 DE GENER
GRES 1a QUALITAT
IMITACIÓ FUSTA

20x61cm

per només6,90 €/m2
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Any XXXVI   Del 27 de gener al 2 de febrer de 2017  www.totmataro.catNúmero 1756

el

MATARÓ i M
A

R
ES

M
E

ALUMINIS,
VIDRE,
FUSTERIA

L'ANY D'EN PUIG 
Mataró es proposa difondre i redescobrir la figura

de Josep Puig i Cadafalch durant tot el 2017
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

188.000€

CON DOS TERRAZAS!
Ref. 12586 PARC CENTRAL:  Vivienda de 
70m2 bien distribuidos sin pasillos y práctica-
mente como nuevo. Salón comedor de 24 m2. 
Cocina offi ce espaciosa.2 terrazas de acceso 
directo y diferente orientación  (16 y 30 m2 ). 
Parking + tratero incluidos. 

130.000€

¡MUY ESPECIAL!
Ref. 12656 1ª LINEA DE MAR: Cualidades 
envidiables. Bonito conjunto residencial fren-
te al mar. Piso alto y exterior sobre espacios 
abiertos. 3 dorm. (2 dobles). Salón comedor 
con ”llar de foc”. Balcón/ Terraza ideal vera-
nos. Cocina equipada. Baño completo. Disfru-
ta de un entorno agradable con zonas comu-
nes ajardinadas, parque infantil y de paseo.

248.000€

CON ESTUDIO SUPERIOR DE 30M2
Ref. 12576 CAMÍ DE LA SERRA: En una de 
las mejores zonas. Vivienda de 110m2 + estudio 
superior de 30m2. Finca sólo 4 vecinos. Vivien-
da de aspecto muy cuidado y espacios amplios. 
4 dormitorios. Gran salón comedor. Cocina 
equipada. 2 baños (uno suitte). Parking incluido. 

76.000€

¡REALMENTE ASEQUIBLE!
Ref. 12634 Z. AVDA. PERÚ:  Bien emplaza-
do. Planta baja de bloque todo a pié llano sin 
barreras arquitectónicas, ideal personas  ma-
yores o con movilidad reducida. Sin Pasillos y 
distribuido en  3 habitaciones. Salón comedor 
+ sala de estar.Cocina con buenas posibilida-
des. Baño completo. Patio/Galeria 10 m2!

Estudiem el seu cas i li oferim la millor solució que s’adapti 
a les seves necessitats:

• Garantim liquiditat (pot comprar amb total tranquil·litat).

• Paguem hipoteca fins a la seva venda (pla de venda 
personalitzat).

• Solucionem processos d’embargament (aturem 
processos i posem al dia).

• Acceptacions d’herències (gestió i pagaments 
avançats).

• Altres situacions (vostè proposa...i l’ajudarem 
eficaçment).

Tenim l’experiència necessària, fa 25 anys que ho fem!

Truqui’ns sense cap compromís.
L’informarem amb detall!

T. 93 757 12 82

25 ANYS

(Entreguem 6.000€ a l’acte)

VENDRE LA SEVA
PROPIETAT ÉS MOLT 
FÀCIL...
NOSALTRES L’HI 
COMPREM

+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

T

VENUT!

Ref. 12500
LOS MOLINOS

112.000€

 que s’adapti 

 (pot comprar amb total tranquil·litat).
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

86.000€

¡ALTO CON ASCENSOR!
Ref. 12652 CERDANYOLA SUR: Junto zona 
altamente comercial.Buen piso 75m2 alto con 
ascensor y muy soleado por orientación. Pre-
senta un estado de reforma impecable.3 dor-
mitorios. Salón comedor soleado. Cocina en 
óptimo estado .Baño actualizado con ducha. 
Muy Buena relación precio/ producto!

T

328.000€

¡REALMENTE ESPECIAL!
Ref. 12647 PARC CENTRAL: Excelente opor-
tunidad!! Frente Parc Central. Magnífica vivienda 
127m2 con terraza a nivel de 30m2. Formidables 
vistas, impecable estado. Exterior y muy bien dis-
tribuido sobre 4 dormitorios. Salón comedor de 
30 m2. Gran cocina office. Galería anexa. 2 Baños 
completos (uno tipo suitte).Acabados alta calidad. 
Parking + trastero incluido en el precio.

T

136.000€

¡BUENA OPORTUNIDAD!
Ref. 12637 CENTRE: En fi nca con ascensor. 
Piso 1/2 altura reformado en perfecto estado. 
Superfi cie 76m2 sin pasillos. 3 dormit. Salón 
comedor de 20m2. Balcón. Cocina equipada. 
Galería. Baño actualizado. Calefacción. Aire 
Acondicionado. Suelos de gres. Posibilidad de 
plaza parking en la misma fi nca.

T 168.000€

¡BIEN SITUADO!
Ref. 12240 CENTRE: Vivienda  de 90m2 de 
media altura y ascensor. Exterior a 2 calles y 
perfectamente ubicado junto estación renfe, 
puerto y playa. La vivienda se halla en buen 
estado de conservación. 4 dormitorios. Salón 
comedor espacioso. Cocina equipada. Baño 
completo.

T

112.300€

¡PRECIO EXCEPCIONAL!
Ref. 12655 JTO. AVDA. GATASSA: Perfec-
tamente emplazado en la zona más activa de 
la zona. Piso 1/2 altura con ascensor reformado 
reciente de forma impecable. Bien orientado y 
soleado. Salón comedor 20m2. Balcón, cocina 
equipada. Galería anexa. 3 dorm. (1 como despa-
cho /vestidor). Excelente oportunidad!!

T

188.000€

CON DOS TERRAZAS!
Ref. 12586 PARC CENTRAL:  Vivienda de 
70m2 bien distribuidos sin pasillos y práctica-
mente como nuevo. Salón comedor de 24 m2. 
Cocina offi ce espaciosa.2 terrazas de acceso 
directo y diferente orientación  (16 y 30 m2 ). 
Parking + tratero incluidos. 

T

130.000€

¡MUY ESPECIAL!
Ref. 12656 1ª LINEA DE MAR: Cualidades 
envidiables. Bonito conjunto residencial fren-
te al mar. Piso alto y exterior sobre espacios 
abiertos. 3 dorm. (2 dobles). Salón comedor 
con ”llar de foc”. Balcón/ Terraza ideal vera-
nos. Cocina equipada. Baño completo. Disfru-
ta de un entorno agradable con zonas comu-
nes ajardinadas, parque infantil y de paseo.

T

250.000€

¡OCASIÓN ESPECIAL!
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosa-
da en pleno centro de la población junto colegios/
servicios, zona muy agradable. Distribución muy 
cómoda. 4 dorm. Salón de 36m2 con chimenea. 
Jardín 50 m2. Cocina buenas medidas. 2 baños + 
aseo. Garaje vehículos con sala polivalente/cuarto 
lavandería. Ocasión por precio/cualidades.

T

196.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12650 VIA EUROPA: Bonita edifi cación 
a 4 vientos. Buen piso exterior y vistas sin edi-
fi caciones. Impecable. Salón comedor amplio y 
luminoso. Balcón /terracita. Cocina offi ce equi-
pada. Galería. 3 dormitorios. 2 baños. Zonas 
comunes ajardinadas. Es un buen piso. 

T

248.000€

CON ESTUDIO SUPERIOR DE 30M2
Ref. 12576 CAMÍ DE LA SERRA: En una de 
las mejores zonas. Vivienda de 110m2 + estudio 
superior de 30m2. Finca sólo 4 vecinos. Vivien-
da de aspecto muy cuidado y espacios amplios. 
4 dormitorios. Gran salón comedor. Cocina 
equipada. 2 baños (uno suitte). Parking incluido. 

T

76.000€

¡REALMENTE ASEQUIBLE!
Ref. 12634 Z. AVDA. PERÚ:  Bien emplaza-
do. Planta baja de bloque todo a pié llano sin 
barreras arquitectónicas, ideal personas  ma-
yores o con movilidad reducida. Sin Pasillos y 
distribuido en  3 habitaciones. Salón comedor 
+ sala de estar.Cocina con buenas posibilida-
des. Baño completo. Patio/Galeria 10 m2!

T

229.000€

VISTAS PANORÁMICAS
Ref. 12291 VIA EUROPA: Buen piso de 110m2 
en zona privilegiada. Muy alto con ascensor. 
Exterior en su totalidad en edifi cio a los cuatro 
vientos. Amplio salón . Balcón /terracita. Cocina 
off buenas dimensiones. 4 dormitorios. 2 Ba-
ños. Distribución funcional. Calefacción. A/ac. 
Parking +  trastero incluidos. 

T

Ref. 12500
LOS MOLINOS
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  Últims cinc dies de votació ober-
ta entre els 10 candidats a Mataroní 
de l'Any 2016. El pròxim Tot Mataró 
ja portarà en portada la identitat 
dels tres fi nalistes que els lectors 
hauran escollit per passar a la vo-
tació fi nal. Queden cinc dies però 
per votar i cal aprofi tar fi ns a l'últim 
moment, ja que l'accés a la fi nal 
pot anar de pocs vots.

L'alta participació està sent la 
tònica d'aquesta vuitena edició. 
Florin Bonca, Clàudia Dubé, Maria 
Escalas, Mario García, Anna Gené, 
Raquel Gonzàlez, Aleix Merino, 
Pere Patuel, Carme Puyané i Care 
Santos estan sumant suports dià-
riament. Seran sufi cients?

Últims cinc dies de votació a 10:
Qui seran els finalistes?

L’ENQUESTA

Estàs a favor dels 
instituts-escola?

81,8% Sí.
18,2% No.

CLAP

LA PREGUNTA

Vius en un pis de compra o 
de lloguer?

UNA LÍNIA A L'ANGELETA

El Saló de Sessions de l'Ajuntament es va omplir en la conferència dels 
50 anys de l'escola GEM, dimarts passat al vespre

APLAUDIT:  La sala arriba als 17 
anys convertida en el gran reducte 
de la música en directe a la ciutat, 
resistent com el llogarret gal.

CASTIGAT: No s'entén que el 
Departament no doni dues línies 
a l'escola en l'any que estrenarà 
un fl amant nou edifi ci.

VOTA L'ENQUESTA A:

Els vots a comptabilitzar en les 
tres vies habilitades –web, Facebook 
i presencial– seran vàlids fi ns a les 
24 h de dimarts 31 de gener.

Dijous que ve al matí, a la web 
totmataro.cat informarem de quins 
són els tres fi nalistes. Els que els 
lectors hauran decidit. 

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1756.indd   1 25/1/17   16:54



www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

CASES
DE 316m2

CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)

A partir de
425.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2
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COSA DE TRES
S’inicia la votació fi nal del Mataroní de l’any entre 
Joan Fradera, el Pare Joan Herrero i Ricard Jordà
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Una app mataronina de llibres
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 Foto antiga Les portades

 L'Any Puig i Cadafalch acaba de 
començar. Se'n sentirà a parlar i 
molt durant tot el 2017, quan es 
commemora el 150è aniversari 
del seu naixement i el 120è del seu 
nomenament com a president de 
la Mancomunitat de Catalunya. 

A Mataró tenim la Casa Coll 
i Regàs, però a Argentona Puig 
i Cadafalch també va deixar un 
bon llegat. 

Can Puig i Cadafalch, a Argentona

Com bé expliquen des del blog 
'Salvem Can Puig i Cadafalch', 
aquest edifi ci de l'arquitecte ma-
taroní ha patit greus desperfectes. 
Hi falten alguns merlets i la pèrgola 
superior que sí que s'aprecien en 
aquesta fotografi a de principis del 
segle XX. De ben segur que aquest 
any, el nom de l'arquitecte Puig i 
Cadafalch i el patrimoni que va 
deixar es donarà a conèixer més 
que mai. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1756.indd   1 25/1/17   15:43



Valoració  
gratuïta  

i sense  
compromís

MATARÓ · Barcelona, 3 · Tel. 93 796 40 11

Vine i  
et taxem  
al moment  
les teves 
joies

PAGUEM EL MILLOR
PREU PEL SEU OR» «



Mataró esquiva els grans danys del temporal
La platja de Sant Simó és la més afectada, amb desaparició d’una bona part de la sorra i 
danys en part del mobiliari urbà

Medi Ambient: Mireia Biel

  El temporal del cap de setmana 
passat no ha fet grans destrosses 
a Mataró, a diferència dels grans 
danys que han patit altres munici-
pis del Maresme. De fet, la capital 
de la comarca n’ha sortit prou ben 
parada i només ha de lamentar 
que la platja hagi retrocedit uns 
quants metres i desperfectes en 
mobiliari urbà del front marítim.

La regidora de Via Pública, Núria 
Moreno, constatava dimarts al 
matí que “després d’avaluar els 
efectes del temporal de llevant 
que ha afectat la costa catalana 
aquest cap de setmana, Mataró no 
és un dels municipis més afectats”. 
Segons Moreno, “els espigons han 
actuat com a aturadors del vent i 
les onades i han protegit les plat-
ges”, evitant així danys importants.

Sant Simó, la més afectada
Tot i així, a la platja de Sant Simó 
s’hi hauran de fer actuacions per-
què el temporal ha fet retrocedir 
la platja i ha deixat un pendent 
important entre l’aigua i la platja, 
especialment a la zona on a l’estiu 
s’hi instal·la la guingueta Bikini 

Beach Club. A més a més, l’aigua 
i la sorra han enterrat un aparca-

ment de bicicletes, han malmès 
una dutxa i la passarel·la i han fet 
malbé una paperera.

Poques actuacions
Pel que fa a les platges del Varador 

i El Callao, només s’hauran de fer 
actuacions per treure el pendent 
d’entre un i dos metres de sorra 
que hi ha quedat i poder deixar-les 
planes de nou. La sorra va soterrar 
alguns bancs, però les tasques de 
neteja a la zona han permès dei-
xar-ho enllestit, igual que ha passat 
a la zona del passatge Ernest Lluch.

Durant el cap de setmana, es va 
activar un pla especial que pro-
hibia l’accés al front marítim per 
evitar perills. Un total de set arbres 
han quedat afectats pel temporal, 
quatre dels quals s’han hagut de 
retirar, i també han quedat mal-
meses set senyals de trànsit. La 
Policia Local va fer 25 actuacions 
i els Bombers nou més.

8

Les onades a les platges 
de Mataró van superar 
els vuit metres d'alçada i 
les ràfegues de vent van 
de ser 80 km/h.

 L'alcalde de Mataró, David Bote, va reclamar dilluns al president 
del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez, que convoqui un 
consell d'alcaldes extraordinari que permeti avaluar conjuntament 
els danys provocats pel temporal marítim a la comarca per tal 
d’elaborar un pla d’accions conjunt que permeti negociar amb 
les administracions les solucions per a les zones afectades. I és 
que les afectacions van ser molt importants, sobretot al nord 
de la comarca.

Un consell extraordinari

La platja de Sant Simó una de les zones més afectades D. Ferrer 

CulturaCiutat núm. 1756 del 27 de gener al 2 de febrer de 2017
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El monument a Puig i Cadafalch que hi ha al Parc Central Daniel Ferrer 

Tot el 2017 per reivindicar Puig i Cadafalch   
Mataró vol rendibilitzar el fet de ser la ciutat natal d'una figura que, com a polític i 
arquitecte, encara és força desconeguda en l'àmbit català

Puig i Cadafalch: Cugat Comas

 Dijous passat arrencava, amb 
una conferència, l'Any Puig i 
Cadafalch. Aquest 2017 se sentirà a 
parlar del dret i del revés d'aques-
ta fi gura de qui el Primer Tinent 

d'Alcalde Joaquim Fernàndez va 
elevar, de primer moment, a la ca-
tegoria de "potser el més il·lustre 
dels mataronins il·lustres". La 
fi gura de Puig i Cadafalch –que 
curiosament a Mataró sempre és 
referenciada tota completa quan 

de la nostra ciutat enllà sovint 
s'utilitza únicament la primera 
part del cognom i se subjectiva 
simplement Puig– no ha estat mai 
un perfi l còmode i la celebració 
dels 150 anys del seu naixement i 
100 del seu accés a la Presidència 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Puig i Cadafalch ha estat una figura criticada històricament, 
sobretot des del punt de vista polític, perquè es va mostrar en 
un primer moment favorable al cop d'estat amb el que Primo 
de Rivera va acabar per liquidar la pròpia comunitat. Això l'ha 
esborrat durant temps de la llista de figures amb ascendèn-
cia política del catalanisme polític. La celebració d'aquest any, 
que en l'àmbit català defineix el mataroní com "l'arquitecte de 
Catalunya", vol difondre tots els aspectes de la seva trajectòria 
d'artista i pensador. El mateix Conseller de Cultura, Santi Vila, 
ha liderat els últims anys la reivindicació de l'obra i figura de 
Puig i en la presentació dels actes assegurava que "el 2017 no 
s'entendrien incomoditats i pors envers la seva figura si sabem 
atendre tota la dimensió humana de compromís i d'ètica d'una 
persona com aquesta"

Un deute pendent

A Mataró, Puig i Cadafalch va fer la Casa Coll i Regàs, el mercat 
de la plaça Gran, la botiga La Confianza, la Casa Parera, Can 
Sisternes, així com les tapes del clavegueram de la ciutat o la 
reforma del sostre del Saló de Sessions de l’Ajuntament. De fet, 
serà a la capital del Maresme on es duguin a terme la majoria dels 
actes commemoratius per a fer una "nova lectura" del personatge.

L'empremta mataronina

Tot el 2017 per reivindicar Puig i Cadafalch   

de la Mancomunitat de Catalunya 
ha de servir per esmenar aquesta 
plana. Per això en l'àmbit local es 
planteja, també, aquesta comme-
moració en clau de rendibilitzar la 
denominació d'origen d'un mata-
roní de preponderància nacional. 
Què es farà, però, per revisitar la 
fi gura d'en Puig?

Una figura per conèixer
Puig i Cadafalch és nom de vial, 
de premis i d'open d'arquitectu-

ra, d'institut públic. Però la seva 
fi gura, segurament, és poc cone-
guda. Fins i tot en aquest sentit 
l'escultura de Cusachs que es va 
erigir amb monumentalitat al Parc 
Central sembla anar en la línia que 
la ciutat planteja aquest Any de 
commemoració. La fi gura d'aquest 
polític i arquitecte demana aten-
ció. I vol ser respectada. 

El primer congrés temàtic, una 
exposició o una obra de teatre 
són alguns dels punts forts que 
té aquest 2017 a Mataró en clau 
d'Any Puig i Cadafalch. 

Durant tot l'any se 
succeiran actes i 
iniciatives tant en l'àmbit 
català com mataroní, com 
un congrés acadèmic 
sobre la figura d'en Puig

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1756 del 27 de gener al 2 de febrer de 2017
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*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

C. SANT PERE 31 · MATARÓ · T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

OFERTA AIRE CONDICIONAT INVERTER
I CALDERA DE CONDENSACIÓ
Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

MARCA A ESCOLLIR:

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta
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"Puig va crear una nova arquitectura per 
crear una nova identitat" 
Lucila Mallart, comissària de la celebració a Mataró, reivindicant la voluntat per part 
del mataroní de "construir una Espanya amb matriu catalana"

Puig i Cadafalch: Cugat Comas 

    El preciós enteixinat del sostre 
del Saló de Sessions de l'Ajunta-
ment de Mataró, obra de Puig i 
Cadafalch, va ser el testimoni verti-
cal, dijous passat, de la inauguració 
de l'any dedicat al mataroní. En el 

primer de molts actes que s'han 
de succeir tant a la ciutat com a la 
comarca i tot el país durant aquest 
2017, la comissària, Lucila Mallart, 
es va posar el públic a la butxaca 
analitzant la fi gura del polític i 
arquitecte mataroní i sobretot in-
terpretant, des del punt de vista 

de la història de l'arquitectura, 
la seva obra local més cèlebre, la 
casa Coll i Regàs.

Mallart, futura comissària de 
l’exposició programada a Mataró 
per l’octubre, va fer notar al pú-
blic que omplia la sala com, des-
prés d'estudiar i teoritzar sobre 

L'obertura a Mataró de l'Any Puig i Cadafalch, al Saló de Sessions de l'Ajuntament Daniel Ferrer

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1756.indd   2 24/1/17   19:30
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Som especialistes en clima, realitzem manteniment
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la tradició arquitectònica catala-
na, diferenciada de l'espanyola, 
Puig i Cadafalch acaba creant un 
nou discurs arquitectònic que beu 
de totes dues fonts. Per a Mallart 
"en Puig va crear una nova arqui-
tectura nacional, representativa 
d'una modernitat amb arrels per 
a Catalunya i Espanya".

Lucila Mallart és doctora en 
Història contemporània per la 
Universitat de Nottingham Per 
la comissària a Mataró de l'Any 
Puig i Cadafalch, el mataroní es 
va dedicar "a la construcció d'una 
Catalunya contemporània des de 
diferents aspectes i sempre pen-
dent del món, connectant amb el 
corrent de les idees mundials des 
de Mataró". En clau mataronina 
va reivindicar l'estudi i disseny del 
clavegueram de la ciutat com una 
plasmació de l'aposta per "fer dig-
ne l'espai urbà, allà on es desenvo-
lupen les idees". Mallart sosté que 
"la modernitat que Puig vol per a 
Catalunya és una modernitat ar-
relada, una modernitat vernacle".

La Coll i Regàs com a exemple
Mallart va cridar l'atenció del pú-
blic, amb el suport de les imat-
ges que anaven acompanyant la 
seva explicació, sobre la Casa Coll i 

Regàs. Per a la historiadora és "una 
obra que entra en contradicció 
amb l'obra teòrica del propi autor, 
que anys enrere teoritza que hi ha 
dues tradicions arquitectòniques 
diferents a Catalunya i Espanya. 
"Ell assegura que l'arquitectura 
serveix per defi nir els pobles i els 
dos models mostren dos caràc-
ters oposats com són el català i 
el castellà". Mallart va recordar 
com Puig és "el gran estudiós del 
romànic català" i un estudiós de 
la tradició arquitectònica catala-
na "hereva de la grega i romana, 
de pedra interior, construccions 
sòlides i austeres i poc ornament". 
Però tot seguit va recordar com a 
la Casa Coll i Regàs hi trobem "la 

tradició arabesca i elements de 
l'arquitectura i andalusí".

Del pensament mundial
Aquest fet és, per a l'experta en 
Puig i Cadafalch, perquè l'arqui-
tecte "va voler crear una nova ar-
quitectura nacional i moderna, 
una barreja d'elements perifèrics 
en la línia en què apostava per 
una nova Espanya liderada per la 
perifèria, una Espanya de matriu 
catalana". Per la ponent Puig "va 
fer servir l’arquitectura per donar 
forma plàstica a les intencions que 
el pensament català formés part 
del pensament mundial, i això es 
feia al subsòl de Mataró o creant 
una arquitectura d’abast mundial".

Lucila Mallart encarregada d'obrir l'Any Puig i Cadafalch Daniel Ferrer
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El cartell de la campanya

La Muralla d'en Titus, en una imatge d'arxiu

Cedida 

Cedida 

  L’any Puig i Cadafalch permet 
l’excepcionalitat enguany de con-
vocar uns premis Puig i Cadafalch 
que es converteixen en un concurs 
d’idees que busquen recuperar la 
Muralla d’en Titus. Així, la 14a edi-
ció dels premis no s’atorgaran a 
obra executada, sinó a projectes 
que promoguin la recuperació 
d’aquesta zona de Mataró.

Les idees, que es poden pre-
sentar des del pròxim 6 de fe-
brer i fi ns al 28 d’abril, han de te-
nir en compte la connexió de la 
Muralla d’en Titus amb la baixada 
de les Escaletes i la Muralla de Can 

Les diferents idees per recuperar la Muralla d'en Tituts 
opten a un premi de 5.000 euros 

Es convoca el Premi Puig i 
Cadafalch d'arquitectura

  Els alumnes de quart de primà-
ria de l’escola han posat en marxa 
una campanya publicitària per 
donar a conèixer la jornada de 
donació de sang que tindrà lloc el 
diumenge dia 5 de febrer. El centre 
educatiu i el Banc de Sang i Teixits 
treballen conjuntament per aug-
mentar el nombre de donacions.

Treball en equip
Aquesta iniciativa està emmarcada 
dins un projecte interdisciplinari 
on els infants, partint de conei-
xements teòrics, han elaborat el 
material necessari per a la cam-
panya. Els nens i nenes han tre-
ballat per escollir un eslògan, un 
logotip i han dissenyat un cartell 
publicitari, entre altres tasques. 

A més, el mateix diumenge els 
alumnes seran els encarregats 
d’acompanyar als donants de sang 
i fer-los una petita enquesta. | Red

Els alumnes de quart han 
preparat la campanya

Aquest diumenge,  
donació de sang a 
Valldemia

Xammar, l’obertura amb el carrer 
Barcelona, l’ampliació del carrer 
en el qual es troba la muralla i les 
opcions que hi ha amb l’edifi ci 
de la Telefònica que es troba a la 
cantonada del carrer.

El veredicte del concurs, premis 
i mostra es farà públic en un acte 
a Mataró en dates properes al 17 
d’octubre, dia del naixement de 
Josep Puig i Cadafalch. També està 
previst celebrar llavors les 48 hores 
Open Puig i Cadafalch, que en-
guany tindran com a tema: “Josep 
Puig i Cadafalch. Mataró: inici i fi -
nal de trajecte.”. | Redacció 

Hi haurà un primer premi valorat en 5.000 euros que corresponen 
a una dotació econòmica de 3.000 euros finançada per l’Ajunta-
ment de Mataró, i una beca de l’Escola Sert valorada en 2.000 
euros finançada per la Demarcació de Barcelona del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya. També es preveuen dos accèssits 
valorats amb 2.500 euros cadascun, corresponents a una dotació 
econòmica de 1.500 euros en metàl·lic i 1.000 euros en formació, 
amb la mateixa fórmula que el premi. L’Ajuntament convoca 
també la 2a edició del Premi Puig i Cadafalch del Maresme, per 
a la millor obra de recuperació del patrimoni arquitectònic que 
s’hagi fet a la comarca, i que es decidirà entre les obres presen-
tades a la 5a Mostra d’Arquitectura del Maresme en la modalitat 
de restauració o rehabilitació.

Premi i formació

CiutatCiutat núm. 1756 del 27 de gener al 2 de febrer de 2017
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Activitats administratives en la relació amb el client

Anglès: gestió comercial

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Disseny d’eines de processat de xapa

Operacions de transformació de polímers termoplàstics

Mecanització per arrencament de ferritja

Mecanització per abrasió, electroerosió i procediments 
especials

Gestió de la producció en fabricació mecànica

Operacions auxiliars de processos tèxtils

820h Matí

220h Matí

450h Matí

720h Matí

540h Tarda

630h Matí

630h Tarda

390h Tarda

320h Matí

MATARÓ

MATARÓ

MATARÓ

CERDANYOLA DEL V.

CERDANYOLA DEL V.

SABADELL

CERDANYOLA DEL V.

CERDANYOLA DEL V.

CANET DE MAR

30/01/2017

01/02/2017

02/05/2017

01/02/2017

13/03/2017

07/02/2017

08/02/2017

06/02/2017

14/03/2017

CURS DURADA INICI LLOC IMPARTICIÓ

Per a més informació consulteu la nostra pàgina web: www.eurecat.formacio.org 
o bé trucant al telèfon 937419100

Els cursos són subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons 
Social Europeu adreçats principalment a treballadors en situació d’atur

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 2017
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Grup Municipal de Ciutadans

7 anys del districte Tecno-Campus

 Ja fa més de 12 anys, el 22 de desembre del 2005, 
podíem llegir a la Vanguardia: "La construcción del 
Parque Tecnológico Tecno-Campus de Mataró, un 
espacio físico común para universidades, empren-
dedores y empresas, que se edificará en el nuevo 
sector de El Rengle, comenzará a finales del 2006..."
El que havia de suposar, "alcalde dixit",  la gran apos-
ta estratègica pel futur de la nostra ciutat i un verita-
ble canvi de timó de l'economia de Mataró, no sem-
bla, ni de bon tros, estar en el camí per a tots desitjat.
Aquest il·lusionant projecte, concebut pels vols del 
2001, acaba materialitzant-se a partir del 2010 en 
un Parc Educatiu i Tecnològic d'èxit, que fusiona les 
dues escoles universitàries ja existents. Vinculat de-
finitivament a la Universitat Pompeu Fabra, gaudint 

any rere any del prestigi acadèmic que es mereixia 
la ciutat.

La incubadora d'empreses no s'ha quedat enrere 
i ha estat bressol de nous projectes, alguns de molt 
interessants, tant a nivell de l'I+D, com d'impacte 
econòmic.

Ara bé, ja han passat set anys i no sembla haver-
se assolit clarament l'objectiu d'atraure empreses i 
esdevenir un veritable motor de canvi per a la ciutat.  

 La gestió i ocupació de les torres TCM1 i TCM2, i 
en general la gestió d'El Rengle, responsabilitat de 
PUMSA, no ha acomplert les expectatives genera-
des, en detriment de la "bona massa crítica" neces-
sària per assolir l'excel·lència en tots els àmbits del 
Parc Tecnològic Tecno-Campus.
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Les propostes de Ciutadans

En resposta a aquesta situació i per iniciativa del nostre Grup Municipal de Ciuta-
dans, el ple de l'Ajuntament de Mataró, va aprovar el dia 12 de gener, la moció que 
insta al Govern Municipal a recuperar l'essència del projecte inicial que volia que la 
gestió de l'edifi ci d'El Rengle estigui clarament al servei del districte Tecno-Campus.

No s'han invertit més de 85.243.580 € per acabar gestionant la zona amb uns 
criteris comercials immobiliaris ben allunyats de "l'alma mater" del projecte inicial.
Fem un canvi de timó?

CRONOLOGIA

2001 - Defi nició del projecte
2006 - Inici de les obres
2010 - El 3 de novembre s'inaugura 
el Tecno-Campus amb una inversió 
de 54.000.000 €, la gran majo-
ria dels quals van ser fi nançats. 
- PUMSA fa el lliurament d'El 
Rengle amb una inversió total de 
31.230.000 € també fi nançats.
2017 - El 12 de gener, el consistori de 
Mataró aprova la moció del Grup 
Municipal de Ciutadans.

Imatge exterior edifi ci del Rengle
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LA IMPORTÀNCIA DELS ACABATS
En els tancaments de casa nostra ens juguem el benestar del dia a dia

Q
uan entrem a una casa o un pis, sigui per 
nosaltres o d'algú altre, el més normal és 
fi xar-se en els metres quadrats que té, la 

llum natural de què disposa o la disposició de les 
estances. Però allà on ens juguem el benestar diari, 
un cop ja hi vivim, és en els seus acabats. Primer ens 
fi xem en la totxana però amb l'experiència de viure-
hi acabem per veure que són quasi més importants 
els tancaments com les fi nestres i els materials que 
s'hi apliquen. D'aquí la importància del sector dels 
aluminis, la fusteria i els vidres i de posar-se sempre 

ALUMINIS
FUSTERIA
VIDRES

en mans de professionals per a millorar la comoditat 
i l'efi ciència de casa nostra.

Quants mataronins han vist, els darrers dies de tant 
fred, com hi havia corrent d'aire a casa per un mal 
tancament i que perdíem escalf? Els tancaments de 
casa nostra són importants i no només l'elecció pri-
mera –o la millora, optant per petites reformes– sinó 
també el manteniment necessari. Aquest especial 
vol ser una petita guia entre aquests materials i els 
professionals que els treballen per millorar-nos la llar.
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També per a particulars

L'especifi citat del sector dels aluminis, fusteria i 
vidres permet que a la nostra comarca disposem 
d'un ampli catàleg d'empreses i serveis tant per a 
majoristes i professionals com per a particulars. És, 
doncs, un àmbit sobre el qual convé informar-se!

PROU PÈRDUA DE CALOR!
Segons la superfície de la fi nestra i respecte 
de les velles fi nestres amb les noves fi nestres 
de materials més sostenibles, les pèrdues de 
calor es poden reduir en més d’un 25%.

Tot Aluminis 1,2 intro.indd   3 25/1/17   16:11



ALUMINIS · FUSTERIA · VIDRES

A
luminis Iluro és la gran empresa de fusteria 
d’alumini de la comarca, fundada a Mataró ja 
fa 28 anys amb l'objectiu de satisfer les prin-

cipals necessitats en tancaments metàl·lics existents 
en el mercat. Qualitat en el material i vocació de 

Ja fa sis anys que a les instal-
lacions d'Aluminis Iluro, a 
Vallveric, hi ha una maqui-
nària de primeríssim nivell 
que permet elaborar amb 
gran detallisme i amb gran 
efi ciència de temps totes les 
solucions i productes d'alu-
minis per a professionals i 
particulars. Això conver-
teix aquesta fi rma en la que 
més i millor pot respondre 
en cada cas.

MAQUINÀRIA PIONERA AL SERVEI DEL CLIENT
Aluminis Iluro robotitza els processos per a un producte immillorable

servei, posant el client al centre i satisfent les seves 
necessitats són les dues divises de l'ADN de l'empresa. 
Treballen amb primeres marques que garanteixen la 
màxima qualitat tant en els seus productes com en 
el servei de postvenda. I amb la millor maquinària.
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 Departament tècnic

Aluminis Iluro disposa d'un departament tècnic 
de professionals qualifi cats que assessoren 
a cada client i als diferents professionals en 
la seva projecció d’obres. D'aquesta manera, 
també, es guanya en tot moment en velocitat. 

La màquina BJM

Precisament en maquinària és on Aluminis Iluro 
posa al servei de tots els seus clients, professionals 
i particulars, un equipament de darrera generació, la 
BJM, la millor a nivell de tot l'Estat. Es tracta d'una 
màquina que mecanitza tot el procés que es fa amb 
l'alumini de manera que s'hi introdueixen les barres 
de matèria primera i de forma robotitzada fa tots els 
processos –tallatge, polir, acabats– propiciant que el 
resultat sigui òptim. 

Al costat d'aquesta BJM, Aluminis Iluro també té ro-
botitzat un magatzem intel·ligent que té referenciat 
tot el material i les necessitats del client de manera 
que en termes de velocitat i efi ciència l'empresa 
pot respondre a totes les necessitats millor que 
cap altra fi rma.

Aluminis Iluro ofereix solucions en tots els àmbits de 
la fusteria, l’alumini i el vidre: fi nestres de tot tipus, 
mixtes, alumini de trencament de pont tèrmic, murs 
cortina, sostres mòbils, mampares de bany, divisions 
d’ofi cina, etcètera. El seu domini del mercat i posar 
la millor maquinària al servei de tots els seus clients 
els consoliden al lideratge de la demarcació.
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ALUMINIS · FUSTERIA · VIDRES

L
les principals funcions dels tancaments són 
l’aïllament tèrmic i acústic, alhora que deixen 
passar la llum natural.  La investigació per crear 

nous models ha portat a dissenyar tancaments molt 
lleugers visualment i que es poden adaptar a qualse-
vol necessitat. Com, per exemple, els tancaments que 
s’instal·len per separar ambients interiors i exteriors 
i que es presenten com grans façanes de vidre que, 
amb només obrir o tancar les vidrieres comuniquen 

TANCAR TÈRMICAMENT
Per què és important l'aïllament dels acabats?

els dos espais eliminant les barreres físiques.

Els tancaments amb portes o fi nestres corredisses 
es poden fabricar amb perfi ls amb trencament de 
pont tèrmic o amb perfi ls tradicionals. A més, ens 
permeten optar des del vidre simple amb una fulla 
fi ns al doble vidre amb quatre fulles, sense oblidar 
el vidre blindat i el panell. Són opcions a considerar 
per a casa nostra.

P
erò, per garantir una bona protecció dels 
factors externs és molt important la qualitat 
dels tancaments. L’alumini i el vidre són els 

materials ideals, ja que faciliten l’entrada de llum 
natural alhora que mantenen una temperatura in-
terior adequada.

L
’alumini és resistent i rígid, permet la instal-
lació de grans superfícies de vidre, el seu man-
teniment és senzill i, a més, no és infl amable.
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A
l’hora d’instal·lar les portes d’un habitatge 
és important escollir el material i els aca-
bats adequats. 

Si es vol aconseguir un acabat atemporal, el material 
ideal és la fusta. Els especialistes en fusteria aconse-
llen utilitzar sempre fusta de qualitat, respectant-ne 
el color natural i intentant no aplicar vernissos. Per 
exemple, la noguera, el cirerer, el cedre, el faig i el 
roure són fustes que per les seves particularitats, el 
dibuix de les seves aigües i els diferents tons, poden 
adaptar-se a diferents espais.

Les laques, una bona opció

Per a espais reduïts es poden utilitzar laques d’alta 
qualitat, on les portes tindran una gran elegància 
i una presència subtil que permetrà una perfecta 
integració dels diferents colors de la paret i els ma-
terials que l’acompanyen. Per altra banda, si es vol 
que la porta pràcticament desaparegui visualment, 
existeix l’opció de pintar-hi a sobre amb el mateix 
color que la paret. 

DE QUIN MATERIAL 
VULL LES PORTES?

Dependrà de si és interior o 
exterior i de la resta de la llar

En portes interiors
La revolució en portes interiors ha estat la 
incorporació de l’alumini i vidre. Actualment, 
s’ofereix una gran varietat de colors de vidre 
que ens permeten donar la imatge desitjada 
i obtenir calidesa, fi ns i tot tractant-se de 
materials freds. S’incorpora també la tècnica 
del recobriment amb xapes de fusta natural 
en tota la perfi leria d’alumini.
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La fábrica de las ventanas
Alufactory posee un fuerte conocimiento del sector de la carpintería de 
aluminio y cerramientos fruto de su dilatada experiéncia en el sector. 
Todo nuestro personal cuenta con una gran experiencia técnica y la 
adecuada cualificación profesional. Disponemos de más de 2000 m² 
de instalaciones, talleres, almacén, y oficinas técnicas en una sola 
ubicación. Estudiamos, desarrollamos y producimos cerramientos para 
todo tipo de proyectos, para profesionales, arquitectos, etc.

Que no te enreden
Pide el certificado energético

C/ Riera de Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Junto gasolinera del Cros, direc. Carrefour) 

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.es

FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU

VENTANAS DE
ALUMINIO A MEDIDA

TUBOS DE ALUMINIO
EN VARIOS ACABADOS 
MEDIDAS Y COLORES

VENTA Y MANIPULADO 
DE CHAPA DE ALUMINIO

T. 93 756 05 05

ALUMINIS · FUSTERIA · VIDRES

A
lufactory és un dels noms més arrelats a casa 
nostra en matèria de fusteria d'alumini i tan-
caments. Donen resposta a tot tipus de pro-

jectes per a professionals, arquitectes o particulars 
i ens aporten solucions que maximitzen l'efi ciència 

Aquestes setmanes, el fred. 
I quan sigui estiu, la calor. Si 
ens parem a pensar, veu-
rem que durant bona part 
de l'any a casa intentem aï-
llar-nos de la temperatura 
exterior, posant la calefacció 
o l'aire condicionat. La clau 
d'aquest aïllament és en els 
tancaments de casa nostra 
i Alufactory és un segell de 
qualitat. Per alguna cosa se 
la coneix com "la fàbrica de 
les fi nestres".

LA GARANTIA DE "LA CASA DE LES FINESTRES"
Alufactory ens dóna solucions per als millors tancaments de casa nostra

de la nostra llar. Val la pena deixar-se recomanar 
pels seus professionals, atents a les últimes novetats 
del mercat. Alu Factory són grans coneixedors del 
sector de la fusteria d’alumini i tenen un personal 
que compta amb una dilatada experiència tècnica 
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La fábrica de las ventanas
Alufactory posee un fuerte conocimiento del sector de la carpintería de 
aluminio y cerramientos fruto de su dilatada experiéncia en el sector. 
Todo nuestro personal cuenta con una gran experiencia técnica y la 
adecuada cualificación profesional. Disponemos de más de 2000 m² 
de instalaciones, talleres, almacén, y oficinas técnicas en una sola 
ubicación. Estudiamos, desarrollamos y producimos cerramientos para 
todo tipo de proyectos, para profesionales, arquitectos, etc.

Que no te enreden
Pide el certificado energético

C/ Riera de Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Junto gasolinera del Cros, direc. Carrefour) 

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.es

FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU

VENTANAS DE
ALUMINIO A MEDIDA

TUBOS DE ALUMINIO
EN VARIOS ACABADOS 
MEDIDAS Y COLORES

VENTA Y MANIPULADO 
DE CHAPA DE ALUMINIO

T. 93 756 05 05
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 Reduir la factura

Amb les solucions que Alufactory 'La Fàbrica 
de les fi nestres' ens proposa per casa nostra 
podem reduir la factura elèctrica de la nostra 
llar al millorar l'aïllament de la llar i l'efi ciència 
dels sistemes de climatització que tinguem.

i qualifi cació professional adequada. Estudien, de-
senvolupen i produeixen tot tipus de projecte per a 
qualsevol client.

Trencar el pont tèrmic

La clau: aconseguir el màxim aïllament és aconse-
guir trencar el que es coneix com a "pont tèrmic", 
és a dir, evitar que la cara interior i exterior de la fi -
nestra tinguin contacte entre si, intercalant un mal 
conductor, amb el que es redueixen molt les pèrdues 
de calor o fred entre l'interior i l'exterior. El personal 
d'Alufactory i els tallers amb els quals treballa, comp-
ten amb una dilatada experiència tècnica i formació 
professional per aconsellar la millor solució en cada 
situació i tancament. L'empresa disposa de més de 
2.000 metres quadrats d'instal·lacions, tallers, ma-
gatzems i ofi cines. 

La substitució de les fi nestres de vidre simple i marcs 
de fusta o altres materials poc aïllants és bàsica en 
qualsevol rehabilitació amb una vocació d'efi cièn-
cia energètica. De fet, és un pas recomanat, tant 
per l'Institut per la Diversifi cació i Estalvi d'Energia 
(Idae), com per l'Institut Català d’Energia (Icaen), 
que en els últims anys ha convocat diverses ajudes 
a aquest tipus d'actuacions. 
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ALUMINIS · FUSTERIA · VIDRES

E
l conegut com a PVC és una solució ideal per 
a molts tancaments de les nostres llars, so-
bretot en termes de vida útil. Un tancament 

en pvc té durada pràcticament il·limitada. Si s’efec-
tuen les normals operacions de manteniment en les 
peces de tancament i si es conserva la superfície del 
perfi l sufi cientment neta de pols, els marcs en pvc 
ens brindaran un òptim comportament per dècades.

Un gran avantatge de la fi nestra de pvc és la facilitat 
del seu manteniment. Una fi nestra de pvc no necessita 

El PVC és un material ter-
moplàstic obtingut per po-
limerització del clorur de 
vinil, per a l’obtenció del 
qual s’utilitza com a matè-
ria primera la sal comuna i 
l’etilè. La matèria primera 
obtinguda, és la base per 
a la fabricació dels perfi ls 
mitjançant un procés d'ex-
trusió, amb una cuidada 
elaboració, moderna ma-
quinària i un estricte con-
trol de qualitat.

PVC: ELS TANCAMENTS IL·LIMITATS
És un material que garanteix qualitat duradora amb poc manteniment

un particular manteniment per a conservar-se en 
el temps. De tant en tant, caldrà lubrifi car les parts 
movibles dels ferratges de les juntes exteriors per 
a mantenir-les suaus. 

Neteja especial recomanada
Per a una cura més professional els fabri-
cants oferixen kits especials per a la neteja 
i el manteniment de les fi nestres, que conté 
un detergent específi c.
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V
idres Mascarell una empresa amb més de 
65 anys d’antiguitat a Mataró, tots al Centre 
de Mataró i els darrers 40 anys al Carrer de 

Lepanto. Mascarell no és una empresa vidriera més, 
sinó que és l’únic taller manufacturer de vidre del 
Maresme i Vallès Oriental. 

Mascarell treballa el vidre, té maquinària pròpia, l’es-
tria, el bisella, el poleix, l’adapta, el talla, etcètera. 
Té una maquinària específi ca que cap altra empresa 
pot oferir per la qual cosa, els seus clients són tant 

EL TALLER MANUFACTURADOR DE VIDRE
Mascarell és la referència pionera de la comarca

els particulars com multitud de vidriers i metal·listes 
que precisen dels seus serveis per a les seves instal-
lacions. L’empresa es diferencia per aquests serveis 
integrals, que permeten abastar molts trams de pro-
ducció i abaratir preus comparats amb altres fi rmes. 

Els terminis de lliurament són el gran fort de Vidres 
Mascarell, ja que poden respondre amb instantane-
ïtat a les necessitats del client. Tenen una gran ve-
locitat d’actuació i resposta davant les necessitats 
específi ques dels seus clients.
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ALUMINIS · FUSTERIA · VIDRES

E 
l vidre de pavès és un bloc de vidre utilitzat 
tant en decoració d’interiors com d’exteriors.
El pavès s’utilitza per construir parets planes, 

envans, terres, i serveix com a separador d’ambi-
ents. El sistema de mòduls de vidre de pavès és molt 
pràctic, a la vegada és de ràpida instal·lació i fàcil de 
netejar. Per col·locar aquests mòduls s’utilitzen es-
tructures senzilles, generalment d’alumini, o també 
poden utilitzar-se altres materials. 

L'OPCIÓ DEL VIDRE DE PAVÈS
Una opció decorativa que cada cop guanya més adeptes

Però un factor molt important a tenir en compte és 
que les parets realitzades amb vidre de pavès no 
suporten càrregues. En la decoració d’interior el vi-
dre de pavès ofereix una àmplia gamma de models 
i colors que van des del neutre, passant per l’aigua 
marina, rosa, verd, ametista i turquesa. Entre els 
seus usos més comuns en la decoració d’interiors 
aquest material s’utilitza per facilitar i permetre la 
il·luminació natural d’escales, terrasses o galeries.

Tot Aluminis 11,12.indd   2 25/1/17   13:21
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ALUMINIS · FUSTERIA · VIDRES

L
es fi nestres, de fusta. Com han estat tota la 
vida. Hi ha qui pot escollir aquest material 
només amb aquest argument o qui, per con-

tra, precisament per això el vulgui deixar de banda. 
Quines raons hi ha, però, per escollir la fusta?

PER QUÈ HE DE TENIR LES FINESTRES DE FUSTA?
Es tracta de l’únic material 100% natural, renovable, inesgotable

La seva fabricació és la més ecològica de tots els 
materials que existeixen al mercat. La fusta és el 
material de construcció més antic que l’home ha 
utilitzat des de la prehistòria (cabanes, eines, tan-
cats, barques, ponts, mobles, bigues, etc). Té unes 
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Estalvi econòmic

La fusta té el coefi cient de pèrdua d’energia 
tèrmica més baix de tots els materials, és a dir, 
necessitem menys consum d’energia elèctrica 
a casa per refrigerar (a l’estiu) i calefaccio-
nar (a l’hivern) per mantenir la temperatura 
interior constant.

propietats com a material, úniques: és renovable; in-
esgotable; permeable; aïllant acústic, tèrmic i elèctric; 
i té molt bona resposta estructural perquè aguanta 
molt bé els pesos.

Els avantatges

Calidesa: No hi ha dubte que si ens apropem a una 
fi nestra de fusta les sensacions de benestar i calide-
sa que ens transmet no es poden igualar amb altres 
materials. Per exemple, la fredor que sentim tocant 
fi nestres d’alumini, no se sent amb les de fusta, ca-
lentes a l’hivern i temperades a l’estiu.

Salut: Encara que el conjunt fi nestra sigui hermètic, 
la fusta, al tractar-se d’un material permeable que 
permet l’intercanvi de gasos des 
de l’interior a l’exterior i al revés, 
fa que l’ambient que respirem si-
gui sa i renovat, evitant malalties 
respiratòries.

Els entorns amb fusta, al tenir una 
bona resposta acústica evitant re-
trucs de la veu, milloren la con-
centració, el confort i faciliten el 
descans profund.

Estalvi econòmic: La fusta té el 
coefi cient de pèrdua d’energia tèr-
mica més baix de tots els mate-
rials, és a dir, necessitem menys 
consum d’energia elèctrica a casa 
per refrigerar (a l’estiu) i escalfar (a 
l’hivern) per mantenir la tempera-
tura interior constant. I depèn del 
grau d’aïllament del material. La 
fusta és 1770 vegades més aïllant 
que l'alumini.
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ALUMINIS · FUSTERIA · VIDRES

A
l mercat hi ha diferents tipus de vidre per 
aplicar als tancaments de la llar. 

• Vidre laminat: són panells compostos de 
dues o tres làmines de vidre unides entre sí per un 
material plàstic que augmenta la resistència del vidre 

VIDRES SÍ, PERÒ QUINS VIDRES?
Diferents tipus per escollir el més adient en cada cas

al trencament i aporta protecció 
contra els raigs UVA. Aquests vi-
dres són especialment resistents i 
acostumen a servir com a mesura 
antirobatori i de seguretat.• Vidre 
temperat: s’acostuma a utilitzar 
per a sobres de taules, portes d’ar-
maris i mampares de bany i dut-
xa. Aquest vidre és molt segur, ja 
que quan es trenca es divideix en 
trossos diminuts que no suposen 
gairebé cap risc de tall.

• Vidre antirefl exos: se sotmet la 
seva superfície a un tractament que 
altera la seva textura, de manera 
que no refl ecteix la llum del sol. És 
el més adequat per emmarcar là-
mines, aquarel·les, fotografi es, etc.

• Vidre acústic: és un vidre més 
gruixut de l’habitual que ofereix 
una resistència elevada al pas dels 
sorolls.

• Vidres decorats: poden ser impresos o serigrafi ats. 
Els impresos se sotmeten a un procés, en una de les 
seves cares o en ambdues, que altera la seva super-
fície. Els serigrafi ats es componen de dues fulles de 
vidre, se serigrafi a la cara d’una i s’enganxa a l’altra, 
de forma que la capa decorada queda per l’interior. 
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VOTA
EL TEU CANDIDAT!

Florin Bonca

Raquel González

Maria Escalas

Pere Patuel

Clàudia Dudé

Aleix Merino

Mario Garcia

Carme Puyané

Anna Gené

Care Santos

VOT PER WEB:
Es pot votar un cop per IP cada 24 hores a través de
www.mataronidelany.cat. Important:  Cal validar el 
vot via mail durant l’hora següent a l’emissió del mateix 
perquè sigui vàlid i es pugui comptabilitzar.

VOT PER FACEBOOK:
Un cop per persona i per dia es podrà votar el candidat a 
Mataroní de l’Any a través de la web:
https://www.facebook.com/mataronidelany

VOT A LES NOSTRES OFICINES:
L’oficina del Tot Mataró i Maresme, al Carrer d’en 
Xammar número 11 disposa de butlletes en les que es 
pot fer efectiu el vot, un per persona i dia, per escollir el 
candidat preferit. (Vot presencial).
C/ d’en Xammar, 11. Mataró

Es pot votar un cop per IP cada 24 hores a través deEs pot votar un cop per IP cada 24 hores a través deEs pot votar un cop per IP cada 24 hores a través deEs pot votar un cop per IP cada 24 hores a través de
  Cal validar el   Cal validar el   Cal validar el 

vot via mail durant l’hora següent a l’emissió del mateix vot via mail durant l’hora següent a l’emissió del mateix vot via mail durant l’hora següent a l’emissió del mateix 

Un cop per persona i per dia es podrà votar el candidat a Un cop per persona i per dia es podrà votar el candidat a Un cop per persona i per dia es podrà votar el candidat a Un cop per persona i per dia es podrà votar el candidat a 

Xammar número 11 disposa de butlletes en les que es Xammar número 11 disposa de butlletes en les que es Xammar número 11 disposa de butlletes en les que es 
pot fer efectiu el vot, un per persona i dia, per escollir el pot fer efectiu el vot, un per persona i dia, per escollir el pot fer efectiu el vot, un per persona i dia, per escollir el 
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The Bot tanca provisionalment
L'Ajuntament limita l'horari d'obertura del local fins a les dotze de la nit mentre investiga si 
hi havia menors la nit del show pornogràfic

Successos: Mireia Biel

 La Policia Local va fer tancar 
provisionalment divendres a la 
mitjanit el local 'The Bot', on una 
setmana abans va tenir lloc un es-
pectacle de sexe explícit. Seguint 
un decret de l'Ajuntament, la 
Policia Local obliga a partir d'ara 
el local a tancar a les dotze de la 
nit, limitant-ne així l'horari com a 
mesura provisional mentre es re-
sol l'expedient sancionador obert.

Paral·lelament, el local 'The Bot' 
va fer una publicació a la seva pà-
gina de Facebook en la que lamen-
ten comunicar que "després que 
s'hagi presentat la Policia Local 
de Mataró en l'establiment ens 
acaben de notifi car el tancament 
provisional del local per la qual 
cosa, de moment no us podrem 
atendre" i confi en "poder solu-
cionar-ho al més aviat possible"

En declaracions a El Tot Mataró, 
la direcció de 'The Bot' declina 
confi rmar qualsevol informació 
respecte del tancament de la sala 
i assegura que l'assumpte ja es 
troba en mans d'advocats.

L'enrenou es manté després que 
al local 'The Bot' s'hi celebrés un 

espectacle de sexe explícit, en una 
festa organitzada per la marca de 
roba Bullpark. 

Resolució imminent
L’Ajuntament de Mataró con-
fi a que podrà tancar l’expedient 
sancionador a ‘The Bot’ a fi nals 
d’aquesta setmana, quan la Policia 
Local acabi d’agrupar tota la infor-
mació i proves que necessita quant 
a llicències d’ús i la presència de 
menors la nit del show pornogràfi c 
del 14 de gener. Després de de-
mostrar que ‘The Bot’ no dispo-
sava de llicència de bar musical ni 
de sala d’espectacles, sinó de bar 
berenador des de maig del 2014, 
la investigació de la Policia Local 
se centra ara a recollir testimonis 

que determinin si hi havia menors 
al local ‘The Bot’ la nit de l’espec-
tacle sexual, segons ha explicat 
la regidora de Via Pública, Núria 
Moreno. Si fos així, l’Ajuntament 
ja ha assegurat que posarà el cas 
en mans de la Fiscalia, que hauria 
de determinar si hi ha indicis de 
delicte, un fet que podria portar 
el titular del local a enfrontar-se a 
possibles responsabilitats penals.

Des del cap de setmana passat 
la Policia Local ha avançat en la 
investigació prenent declaració 
a diversos testimonis i ara està a 
l’espera de poder-ho fer amb el 
titular de l’establiment, que dis-
posa de deu dies per presentar 
al·legacions dins el mateix pro-
cediment sancionador.

Pocs dies abans que es conegui el resultat de la investigació policial, 
Moreno valora com a “resposta molt contundent” l’actuació de 
l’Ajuntament després de l’espectacle de sexe explícit que va tenir 
lloc al local ‘The Bot’ el 14 de gener. “Hem expressat amb claredat 
que no donarem suport a actuacions que puguin atemptar contra 
la dignitat de les persones i que no admetrem el reclam publicitari 
sexista com a model d’oci nocturn”, ha sentenciat Moreno.

"Resposta molt contundent"

L'espectacle sexual al local The Bot Cedides 
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

28 de gener

20.30h // 
Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró) //
Platea: 24€. 
Amfiteatre: 19€.

LA DESAPARICIÓ DE WENDY,
LA MÀGIA DEL TEATRE

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Sr. Lobo 
Dissabte 28 gener / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Versions de pop-rock i grunge dels 
90 en format acústic.

The Gospel Viu Choir
Dissabte 28 gener / 21h / Teatre 
la Massa (Plaça del Teatre, 3. 
Vilassar de Dalt) / Taquilla: 15€. 
Anticipada: 12€.
Concert del cor considerat referent 
del gospel nacional. 60 cantants, 
5 músics i un freeStyle dancer. 
'Reload, Till the end', espectacle 
amb un nou gospel, innovador, 
trencador, divers, vital i atractiu.

Kirtan
Dissabte 28 gener / 20h / Centre 
Shunia Yoga Maresme (Avda. 
Maresme, 301. Mataró). 
Concert de música profunda a càr-
rec de Joan Condal (Bhakti Ioga) i 
BeSound (Naad Ioga). 

Ramon Mirabet
Dissabte 28 gener / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Celebració del 17è aniversari de la 
sala Clap, amb l'artista i veu que 
ha sacsejat el nou panorama mu-
sical del país.

Concert de la No-Violència i 
la Pau
Diumenge 29 gener / 12h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 

O’Donnell, 94. Mataró).
Concert a càrrec de la coral 
Primavera per la Pau.

Quintet Mar del Plata
Diumenge 29 gener / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Preu: 12€. Reduïda: 10€.
Concert homenatge al compositor 
argentí Astor Piazzolla, músic in-
novador i revolucionari del s. XX.

Gossos
Divendres 3 febrer / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.
La banda de pop-rock català, pre-
senta el seu últim disc 'Zenit'.

TEATRE I DANSA //

'Els Pastorets' de Mataró

Guia cultural

El Monumental puja el teló per 
veure aquest text de Benet 

i Jornet dirigit per Oriol Broggi. 
L'obra és un joc pervers sobre els 
records, l’experiència, la moral i 
l’imaginari col·lectiu a través 
de l’homenatge al teatre com 
a espai per a la il·lusió i la 
màgia compartida. Tracta 
d'una companyia de tea-
tre que està a punt de 
començar la represen-
tació de l'obra infantil 
'Peter Pan' i han d'afrontar 
alguns problemes sobtats. 
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Diumenge 29 gener / 17h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) / 
Platea: 15€. Amfi teatre: 13€. 
Última representació del tradici-
onal espectacle musical nadalenc 
de gran format, en l'any del seu 
centenari. Direcció: Marc Abril. 
Direcció musical: Genís Mayola. 

'Els avis neixen amb arrugues'
Diumenge 29 gener / 18h / La 
Sala d'Argentona (Pl. Nova, s/n. 
Argentona) / Gratuït, aportació 
voluntària solidària a l'Associació 
Parkinson Maresme.
Taller de Teatre original d'Oriol 
Colomer que exposa amb tendresa 

la relació d'avis i néts. Amb la par-
ticipació de joves entre 13 i 15 anys 
i adults de l'Aula de Teatre.

'El Misantrop' de Molière
Diumenge 29 gener / 18h / Casal 
de Joventut Seràfi ca (Josep 
Baralt, s/n. Arenys de Mar) / 
Entrada: 7€. Estudiants: 1€.
A càrrec del grup de Teatre El 
Centre de Barcelona. 45è Concurs 
de Teatre Amateur Premi Vila 
Arenys de Mar. 

Òpera: 'Il Trovatore'
Dimarts 31 gener / 20.15h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 

Preu: 16-18€. Teatre Principal (c. 
Església, 45-47. Arenys de Mar) / 
Preu: 15-17€.
Projecció en directe des de la 
Royal Opera House de Londres. 
Composició: Verdi. Direcció musical: 
Richard Farnes. Direcció d'escena: 
David Bösch.

'Sóc puta, i què?'
Divendres 3 febrer / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
La companyia Les Fugitives, for-
mada per tres actrius, presenta 
aquesta obra pròpia.

MÚSICA /

Agrupació del Cor Ciutat de 
Mataró
Diumenge 29 gener / 13h / Església 
de Sant Josep (Mataró) / Gratuït.
Concert de presentació del Cor 
Infantil i el Cor Jove de l'Agrupació 
Cor Ciutat de Mataró, on podreu 
gaudir de totes tres corals. 

MÚSICA /

'Après Minuit', temporada de 
Músiques Tranquil·les
Dijous 2 de febrer / 20h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 8,5 - 9€.
Projecte a quintet del guitarrista 
i compositor italocanadenc resi-
dent a Barcelona, Cece Giannotti.
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INFANTIL /

Sortim en família: 'Tripula'
Diumenge 29 gener / 12 i 18h / Can 
Gassol (Plaça de la Pepa Maca, 
15 Mataró) / Preu: 7€.
Farrés Brothers i Cia ens endinsa 
en un viatge estàtic dins un globus 
aerostàtic. Premi Butaca 2016 al mi-
llor espectacle per a públic familiar.  

FAMILIAR /

'Tot fent la tombarella'
Dissabte 28 gener / 10.30h 
/ Espai Gatassa (c. Josep 
Monserrat Cuadrada, 1. Mataró) 
/ Gratuït, inscripció prèvia. 
Activitat familiar, on aprendrem 
jugant a fer salts, acrobàcies i 
equilibris. Amb Mamen Alcàzar.  

'La ciència de l'efecte 
hivernacle'
Diumenge 29 gener / 11h / Casa 
Capell (Passeig Orfeó Mataroní, 15 
- Parc Central, Mataró) / Inscripció 
prèvia: 93.758.24.40.
Taller familiar per conèixer com 
es produeix l’efecte hivernacle i 
investigarem junts com podem dei-
xar de contribuir al canvi climàtic.

'Cigonyes'
Diumenge 29 gener / 12h / Teatre 
la Massa (Plaça del Teatre, 3. 
Vilassar de Dalt) / Preu: 4€.
Projecció en Català de la pel-
lícula d'animació infantil, produc-
ció de Warner, dirigida per Doug 
Sweetland i Nicholas Stoller.

'Cantem i contem les dones 
d'aigua'
Dimecres 1 febrer / 18h / Biblioteca 
Pública Antoni Comas (Mataró).
A càrrec de la companyia Ai l'As. 
L'Hora del Conte especial del 4t 
aniversari de la Biblioteca.  

Buc de contes
Dijous 2 febrer / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte infantil 'Com 
amagar un lleó a l'escola' de Helen 
Stephens.

Hora del conte 
Dijous 2 febrer / 18h / Biblioteca 
Fidel Fita (c. Bonaire, 2. Arenys 
de Mar)
Narració del conte 'Sopa de pedres' 
d'en Xesco Boix.

XERRADES I LLIBRES /

'Aguas de venganza'
Divendres 27 gener / 19h / 
Biblioteca Fidel Fita (c. Bonaire, 
2. Arenys de Mar)
Presentació llibre de Miguel Pajares.

Learning with Books (advanced)
Divendres 27 gener / 20h / 
Biblioteca Fidel Fita (c. Bonaire, 
2. Arenys de Mar)
Tertúlia literària en anglès, amb 
"Beloved" de Toni Morrison.

Talking About...
Divendres 27 gener / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró):
Tertúlia literària en anglès amb 'The 
Book of Illusions', de Paul Auster.
Dijous 2 febrer / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró):
Tertúlia literària en anglès amb ' 
Wuthering Heights', d’Emily Brontë.

'Viure millor, amb menys: 13 
propostes'
Dilluns 30 gener / 20h / Sala d’Ac-
tes de la Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Joan 
Carrera, jesuïta. Organitza: Estudis 
Socials Cristianisme s. XXI.

'L'acollida de refugiats. De què 
estem parlant?'
Dimarts 31 gener / 19h / Saló de 
Pedra (C. Gran, 61. Argentona)
Xerrada d'Anna Figueras i debat 
sobre les possibilitats reals d'acollir 
refugiats a Catalunya.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 27 gener / 17.30h: 
L'Hora del Conte: 'La rateta que 
llegia a l'escaleta', de Vivim del 
Cuentu.
Dimecres 1 febrer / 17.30h: Art 
Time 'Las Meninas' de Patricia Geis, 
taller d'activitats plàstiques.
Dijous 2 febrer / 17.30h: L'hora del 
conte en anglès 'The chiken & the 
egg', d'Allan Plenderleith. 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 27 gener / 18h: Tallers 
a la Biblio 'Fem cinema dins una lli-
breta!', per a nens/es de 7 a 10 anys.
Dissabte 28 gener / 12h: 
'Benvingudes familiars', visites 
adreçades a famílies amb nens.
Dimarts 31 gener / 18h: L'Hora del 
Conte: 'El jardí feliç. Una història 
d’esperança', de Michael Foreman.
Dijous 2 febrer / 18h: "Club Gomet 
Vermell", tertúlia literària per a 
nens/es de 8 a 10 anys.

Descobertes naturalistes al 
jardí: roques i minerals
Diumenge 29 gener / 12h / Can 
Boet. Centre de patrimoni arque-
ològic i natural (C. de Francesc 
Layret, 75 Mataró). Inscripció 
prèvia: 93 741 29 30.
Activitat destinada a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys, per 
conèixer algunes roques i minerals 
que componen el sòl del Maresme. 
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'El paisatge, de simple teló de 
fons a obra autònoma / Un gè-
nere controvertit, el nu'
Dimarts 31 gener / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can 
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
Sessió pràctica a càrrec de Mariona 
Millà, pintora. Cicle de xerrades 
"Passejada per l'art. Una aproxi-
mació als gèneres pictòrics".

Véns a la tertúlia?
Dimecres 1 febrer / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Trobada literària amb l'obra: 
'Contes', d’Anton Pàvlovitx 
Txékhov.

Un món de llibres?
Dimecres 1 febrer / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia sobre el llibre 'Un abril 
prodigiós', d'Elisabeth Arnim.

Projecció: 'Com canviar el 
món?'
Dijous 2 febrer / 19h / Casa Capell 
(Passeig Orfeó Mataroní, 15 - Parc 
Central, Mataró) / Inscripció prè-
via: 93.758.24.40.
Documental sobre la primera 
missió el 1971 de l'organització 
Greenpeace.

'La mort d’un familiar. Com 
superar un procés de dol?'
Dijous 2 febrer / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. 
Mataró)
Cicle de xerrades psicològiques, a 
càrrec de l'equip de la Fundació.

'El model econòmic'
Dijous 2 febrer / 19.30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Miquel 
Puig, doctor en economia i arti-
culista i Germà Bel, economista i 
diputat. Modera Joan Safont, pe-
riodista i escriptor.

TALLERS I CURSOS //

Al voltant del món del Txi Kung
Dimecres 1 febrer / 17.30h / 
Fundació Hospital (c. Sant Pelegrí, 
3. Mataró)
Sessió pràctica de Tai Txi Txi Kung 
a càrrec de Marta Domínguez.

Taller Paper artesanal
Dissabte 4 febrer / De 10 a 14h 
/ Taller de Gravat (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 43 Mataró). 
Preu: 65€, material inclòs.
Introducció a l'elaboració artesa-
nal i creativa del paper. A càrrec 
d'Olga Serral.

RUTES I VISITES //

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 28 gener / 12h / Vil·la 
romana Torre Llauder (Av. Lluís 
Companys. Mataró) / Entrada lliure.
Visita guiada.

El modernisme a Mataró
Diumenge 29 gener / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

'El Museu cerca... els indians 
del Maresme. Vilassar de Mar'
Diumenge 29 gener / 11h / Punt 
de trobada: MEP (c. Joan XXIII 
2-8. Premià de Mar) / Preu: 2,5€.
Podràs conèixer més sobre la his-
tòria del Maresme, en un passeig 
per les cases dels indians que van 
anar a fer fortuna a Amèrica.

VARIS /

First Lego League dels Marrecs 
de Vilassar 2016
Divendres 27 gener / 18h / 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
i Martín (c. Sta.Eulàlia, 66-80. 
Vilassar de Mar)
Presentació i conferència "La ro-
bòtica educativa per millorar les 
habilitats emocionals i socials", a 
càrrec de Naema Brazal.

Bulder Planet Climbing Festival
Dies 28 i 29 gener / Bulder Planet 
(c. Antoni Campany, 62. Mataró)
Primer Festival d'Escalada, amb 
Open Popular i Open Master.  

Benedicció d'animals
Diumenge 29 gener / 12.30h / 
Escales Església Parroquial (C. del 
Munt, Sant Andreu de Llavaneres)
Amb motiu de Sant Antoni Abat.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

CONFERÈNCIA /

'Coralls d'aigües fredes: es-
culls i jardins'
Dimecres 1 febrer / 19.30h / 
Agrupació Científi co-Excursionista 
(Ptge. del Pou d’Avall, 1. Mataró)
Cicle 'Tronades cientifi conatura-
listes'. Conferència a càrrec de 
Guillem Corbera.

DEBAT /

Debat obert: 'El Maresme, 
lliure d'islamofòbia'
Divendres 27 gener / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (Prat 
de la Riba, 110. Mataró)
Debat amb Danilo Martuccelli, 
doctor en Sociologia, i entitats 
de la ciutat. Organitza: MEM.
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'Al punt de sal'
Museu Marès de les Puntes (c. 
Església, 41. Arenys de Mar) / 
Inauguració: diumenge 29 de 
gener a les 12h.
La importància de la sal en la nos-
tra vida i la nostra cultura.

'Josep Puig i Cadafalch i la 
seva obra'
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània. Mataró). De l’1 al 28 
de febrer.
Commemoració 150 anys del nai-
xement de l’arquitecte mataroní.

'Un Planeta de Valors'
Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró) / 
Inauguració: Dijous 2 de febrer 
a les 19h. Fins al 25 de febrer.
Recull contes i il·lustracions, Revista 
Valors i Associació Planeta Lletra.

Jazzeros
L'Arc Cafè Cultural (d'en Pujol, 26. 
Mataró) / De l'1 al 28 de febrer.
Fotografi es de Jaume Sancho.

Pablo Ariel Descalzo
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Inauguració: dijous 2 de febrer a 
les 19h. Fins al 24 de febrer. 
Dibuixos de realisme a bolígraf. 

'Humanitat'
Centre Cívic Cerdanyola (Passeig 
Ramon Berenguer III, 82. Mataró) 
/ Fins al 15 de febrer.
Quadres de Liliya Trukhyna.

'Fotografi a submarina'
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Fins al 8 de març.
Fotografi es d'Irene Mestres. 

Pintures marítimes
Llibreria-cafeteria Lletres de 
Paper (Rda. de Francesc Macià, 
76. Mataró) / Fins al 18 de febrer.
De l'artista argentonina Lídia Tur. 

'Únic'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 31 de gener.
Un artista, una obra, un espai.

'Vida d'artista'
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Fins al 2 de 
febrer.
Recull d’obres, tècnica mixta, del 
pintor Jorge Sarraute.

'Agafeu-vos de la mà i pugeu 
a l'infern' 
Sales exposicions Can Palauet (c. 
d’en Palau, 32. Mataró) / Fins al 
26 de febrer. 
De Ramon Guillen-Balmes.  

Fotografi es de concerts
L'Arc Cafè Cultural (d'en Pujol, 
26. Mataró) / Fins al 31 de gener.
Fotografi es de Maria Mateu.  

'Qui sóc vull contar-vos…'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 19 
de març.
Exposició 100 anys d'Els Pastorets 
de Mataró de Sala Cabanyes.

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). 
Fins al 12 de febrer.  
• Jaume Sans (1914-1987). La se-
ducció de les avantguardes. 
• Logicofobistes 1936. El surrea-
lisme com a revolució de l’esperit.

Els llibres d'Argentona
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 
4. Argentona) / Fins al 5 de febrer. 
Llibres i publicacions que parlen 
sobre Argentona.

'Empremtes del passat'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 12 
de febrer. Visita guiada: diumenge 
29 de gener a les 11.30h. 
Col·lecció de fòsils de Joan Condal.

'Plou, neva i pinta' 
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 2 d'abril.
Ignasi Aballí, Salvador Alibau, 
Daniel García Adújar, Miquel Mont, 
Perejaume i Ignacio Uriarte.

'Blanc i negre. Imatges 
Artístiques'
Espai Cultural Can Bisa (c. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar) 
/ Fins al 26 de febrer.
Fotografi es de Vicenç Casanovas.

Andreu Vilasís. Esmalts
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 19 de febrer.
L’obra en la seva meticulosa i reno-
vada tècnica de la grisalla.

L'univers dels Fòssils
Museu de l'Estampació MEP (C. 
Joan XXIII, 2-8. Premià de Mar) 
/ Fins al 19 de febrer.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Camins d'aprenentatge. 50 
aniversari Escola GEM' 
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró) / Inaguració: divendres 
27 de gener a les 19h. 
Mostra els 50 anys de camí de l'es-
cola GEM de Mataró: inicis, evolu-
ció, actualitat i com afronta el futur.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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ACTIVITATS //

'Art Floral'
Dimarts 31 gener / 17h /  Casal de 
Gent Gran de La Gatassa (Av. De 
la Gatassa, 25. Mataró)
Conferència a càrrec de Margarita 
Tarragó, monitora d’Art Floral. 14è 
cicle d’activitats formatives per a 
la gent gran.

TECNOLOGIA: 'Drons: avan-
tatges i problemàtic'
Dimecres 1 febrer / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càr-
rec de Miquel Barceló (professor 
de tecnologia de la UPC).

CASALS //

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Actuacions: Dissabte 28 de gener, 
obra de teatre "Mare... el pare ha 
tornat", del grup de teatre 'Encara 
hi som' del Casal Jaume Terradas. 

• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts matí, a 
les 8h. • Melé de petanca, dimarts. 
• Cursos i tallers: Puntes de coi-
xí, country, balls de saló, pintura, 
dibuix, taller memòria, havaneres, 
relaxació, anglès. Informàtica: pho-
toshop, imatge digital i powerpoint. 
Modisteria (dilluns de 16-19h), Art 
Floral (dimarts de 15.30-18.30h) i 
Pintura sobre roba. Nou curs gra-
tuït de Tai-Txí (inici dimecres 1 de 
febrer 11.30 a 12.30h). • Joc del 9 + 
1: a partir de febrer, cada divendres 
a la tarda de 16 a 18h, amb premis. 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 9 febrer, sor-
tida Calçotada a Alcover (preu 
43€). Dijous 16 de març, sortida a 
Montserrat (preu 29€). Del 15 al 22 
de juliol, Gran creuer pel Bàltic (preu 
1376€). • Ball dimecres 16,30h a la 
Sala del Bar. • Activitats i tallers: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play Back 
i Teatre Gatassa.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: dimecres 15 de 
febrer, Calçotada al Berguedà 
amb visita a Casserres. • Sopar-
Ball, penúltim dissabte de mes, 
20:30h. • Activitats: Tai-Txi (Dill i 
dimc matí). Mandales (Dimt tarda). 
Labors  i Patchwork (Dill tarda). 
Relaxació (Dimt i div tarda). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda). 
Taller de memòria (dmc matí) • 
Petanca (tardes). Melé de Petanca 
(dilluns de 9 a 12h). • "Juguem al 
quinze", dijous tarda.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: tots els diumenges a les 17h. 
• Juguem tots: cada dimecres a les 
16h. • Petanca: melé cada diumenge. 

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

E. COLL Sant Josep, 30 937 904 340 (diss. tarda)

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

J. FARRÉ c/Esteve Albert, 43 936 386 562

M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

B. FITÉ

Riera, 57 937 901 030 (diss. alterns tot el dia)

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048

M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947

M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 

M.T. NOGUERAS c/Siete Partidas, 79 937 905 418

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

P. ROCA c/Nou, 1 937 901 957 (diss. alt.)

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

L.M. SERRANO Rd. O’Donnell, 102    937 980 343 

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

M.A. VIA Poeta Punsola, 16 937 901 828

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
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Presa de possessió de Bote

L'alcalde David Bote a la seu del PSC

D.F. 

Arxiu 

   L’alcalde de Mataró, David Bote, 
ha deixat molt clar que no cedirà 
cap espai municipal si fi nalment 
la Generalitat convoca un referèn-
dum sobre la independència de 
Catalunya. En una entrevista amb 
Europa Press, Bote ho ha justifi cat 
al·legant que “cal complir la llei” i 
ha assegurat que “en aquest procés, 
els alcaldes socialistes faran pinya”.

El govern de Puigdemont no s’ha 
posat en contacte amb l’Ajunta-
ment de Mataró per demanar-li 
que posi a disposició d’un eventual 
referèndum locals municipals de la 
ciutat perquè la gent vagi a votar. 

L’alcalde de Mataró assegura en una entrevista a Europa 
Press que “s’ha de complir la llei”

Bote no cedirà cap local 
municipal pel referèndum

  Els màxims responsables de 
l'Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i la Diputació de Barcelona, 
Miquel Buch i Mercè Conesa, ve-
uen amb bons ulls els principals 
elements plantejats pel Govern per 
a la reforma del marc normatiu 
pel qual es regeixen els ajunta-
ments i que passen, entre d'altres, 
per l'elecció directa dels alcaldes; 
l'allargament de mandats a sis 
anys, però limitant els mandats 
dels càrrecs electes, o la reforma 
del marc competencial perquè els 
ajuntaments puguin recaptar di-
rectament un dels trams de l'IRPF. 
Tots dos dirigents veuen "oportú" 
fer ara aquest "replantejament" 
per poder dotar els ajuntaments 
de millors eines per a la seva au-
togestió. Buch i Conesa han parti-
cipat aquest dimecres a la segona 
jornada de treball territorial del 
procés de debat GovernsLocals.
cat, que s'ha celebrat a Mataró 
per a les comarques de Barcelona.

Conesa considera un avenç que 
es plantegi l'elecció directa de l'al-
calde, ja que en l'àmbit municipal, 
defensa, els ciutadans voten la 
persona que volen al capdavant 
dels pobles i ciutats. | Red

També per l'allargament i 
la limitació de mandats

Aposten per l’elecció 
directa dels 
alcaldes 

10
10 anys ha fet la 
Fundació TIC Salut, que 
depèn del Departament 
de Salut de la Generalitat 
de Catalunya

Però Bote ja ha deixat molt clar 
que, si això passa, l’administració 
del president català no tindrà la 
complicitat de la ciutat de Mataró.

"Desfer l'engany"
El que més preocupa l’alcalde, 
però, és que “la gestió del procés 
polític no tingui conseqüències so-
cials ni per a uns ni pels altres”, en 
el sentit que, segons Bote, “la cre-
dibilitat dels ciutadans pot quedar 
afectada en funció del que succeei-
xi” i per això afi rma que “treballarà 
per desfer l’engany sobiranista”.
 | Redacció 

En la conversa mantinguda amb Europa Press, Bote també re-
ivindica el paper dels ajuntaments en un moment convuls com 
l’actual. Per aquest motiu, reclama clarificar les competències 
dels municipis i concretar el seu finançament, tenint en compte 
que, a parer de l’alcalde, “estan sufragant molts capítols socials 
que, teòricament, hauria d’assumir la Generalitat”. Amb tot, 
Bote aposta pel diàleg i aprofita per valorar el pacte amb CiU a 
l’Ajuntament de Mataró, un acord que qualifica de “satisfactori” 
perquè demostra que “el diàleg és la millor eina per governar”, 
però que no veu “extrapolable” a la política catalana.

El PSC, formació clau

CiutatCiutat núm. 1756 del 27 de gener al 2 de febrer de 2017

Tot ciutat bote + alcaldes.indd   1 24/1/17   12:52



medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

Dietes personalitzades
diabetis, hipertensió, obesitat, cel·lulitis...

Medicina interna

Hores convingudes

Làser 
eliminació de berrugues, cuperosi, queratosi, aranyes vasculars, 
taques, varius i tatuatges

Tractament del dolor amb làser
artrosis, lumbàlgies, tendinitis, epicondilitis, genolls...

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Depilació mèdica làser
facial i corporal, per a l’home i la dona

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA

 El Joventut Mataró derrota l'Esplugues, un rival directe 
 en la lluita per evitar el descens de 1a Estatal 

 S'ENLAIREN UNA MICA 
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LLEGEIX L'ENTREVISTA COMPLETA A WWW.TOTMATARO.CAT

Bernat Muñoz
Handbol  Joventut HMEl Personatge

"Poder jugar amb la selecció 
catalana en un Olímpic de Granollers 
ple i contra un rival ASOBAL va ser 
una experiència fantàstica"

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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Opinió AgendaJosep Gomà
Redactor El Tot Esport

Aquestes dues darreres setmanes, 
els bons aficionats a aquest esport 
tan complet com és l'handbol, 
hem estat de festa. Gràcies a la co-
bertura de tdp hem pogut gaudir 
d'un dels primers grans esdeve-
niments esportius de l'any 2017: 
el Mundial d'handbol disputat a 
França. S'acaba el diumenge (a les 
17.30 h), amb una final que, en el 
moment d'escriure, no sabem qui 
disputarà, però que de ben segur 
serà vibrant. A la capital francesa, i 
a les altres seus, s'ha viscut l'esde-
veniment amb gran intensitat. Dir 
com a referència, per exemple, que 
a París per entrar al metro havies 
de passar  per sota d'una porteria 
d'handbol i trepitjar una àrea com 
les d'aquest esport, i que a Lille 
s'ha adaptat l'estadi de futbol i s'hi 
han encabit prop de 30.000 perso-
nes per veure els partits. I és que 
els "experts", com són coneguts els 
membres de la selecció francesa, 
són els grans dominadors dels dar-
rers anys en l'àmbit mundial.
Però per a nosaltres hi ha un altre 

fet destacat. En els quatre partits 
de quarts de final hi havia repre-
sentació catalana. Jordi Ribera i els 
jugadors catalans de la selecció a 
l'Espanya-Croàcia, Xavi Sabatés i 
Valero Rivera com a entrenadors 
a l'Hongria-Noruega i al Qatar-
Eslovènia, i el francès Ludovic 
Fàbregas, que és de Banyuls, a la 
Catalunya Nord, i li duen "le ca-
talan", en el França-Suècia. Això, 
juntament amb el fet que, en partit 
de preparació, la selecció catalana 
(sense cap dels jugadors que han 
estat amb Espanya) va derrotar 
Qatar, fa pensar en què Catalunya 
podria ser ben competitiva tam-
bé en aquest esport. La llàstima 
és que molts dels jugadors que 
despunten hagin d'emigrar cap a 
l'estranger perquè aquí l'handbol, 
un esport televisiu com pocs, no 
acabi de trobar el suport necessa-
ri. Recomanem, per al que no hi 
estigui avesat, que es miri la final, 
i compari fredament la intensitat i 
l'espectacularitat amb la d'un par-
tit de futbol. A veure qui guanya...

Acaba una gran festa esportiva
A França s'ha viscut intensament el Mundial d'handbol 2017

CASA
FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - BADIA
Diumenge 29 | 16.30 h | Municipal Centenari
FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET - DISTRICTE 030
Dissabte 28 | 18 h | Mpal. Pla d'en Boet

BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MAT. PARC BOET-CN SABADELL
Diumenge 29 | 19.30 h | Eusebi Millán     

HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE SYS. CHM- LICEO
Dissabte 28 | 20 h | Municipal Jaume Parera

FUTBOL SALA 3a Divisió Estatal
FUTSAL ALIANÇA - CENTELLES
Dissabte 28 | 16 h | Pav. Teresa M. Roca

      FORA
WATERPOLO Copa del Rei
CN SABADELL - QUADIS CNM
Divendres 27 | 18.30 h | Can Llong (Sabadell)
WATERPOLO Div. Honor Fem.
ST.ANDREU - LA SIRENA CNM
Dissabte 28 | 18 h | Pere Serrat (Barcelona)

HANDBOL 1a Estatal Masc.
SANT CUGAT - JOV. MATARÓ
Diumenge 29 | 12.30 h | Sant Cugat

BÀSQUET Lliga EBA
ARACENA - MATARÓ FEIMAT
Dissabte 28 | 18.30 h | Collblanch    
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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34 JOVENTUT MATARÓ

31 ESPLUGUES

JOVENTUT MATARÓ: Pascual Flores 
porter; Oriol Prat (6), Bernat Muñoz (10), 
Bernat Bonamusa (1), Marc Pey (4), Dani 
Aguilera (5), Oriol Vaqué (1), Jan Bona-
musa (1), Pol Vallhonesta, Àlex Bosch (4, 
3 de p.), Marc López (1), Carlos López, 
Berenguer Chiva, Manel Núñez, Pol Ga-
vañach (ps).

PARCIALS CADA 5': 2-1, 5-2, 8-5, 11-10, 
14-12, 18-15 descans; 21-16, 24-18, 27-20, 
30-24, 31-28, 34-31.

31 JOVENTUT MATARÓ

26 VILAMAJOR

JH MATARÓ: Marta Espejo i Laia Argelich 
porteres, Laia Nonell (1), Isa Latorre (3), 
Irene Hernàndez (2), Ona Muñoz (7), San-
dra Fargas (13), Katina Juarez (1), Saray 
Romero (3), Marina Seda (1), Zara Verdugo, 
Glenda Alís, Tinna Falconi.

1A ESTATAL
MASCULINA

El Joventut derrota un rival 
directe de la part baixa

El Joventut tenia un partit molt 
important davant un rival directe 
en la lluita per evitar el descens, 
l'Esplugues, que a la primera vol-
ta l'havia derrotat per 32-28. I va 
solucionar el compromís amb un 
triomf que li serveix per poder res-
pirar una mica tranquil. 

L'equip d'Àlex Viaña va sortir 
molt concentrat, amb una defen-
sa molt oberta, que l'equip esplu-
guenc no sabia atacar i poc abans 
de l'equador de la 1a part l'equip 
local ja dominava de cinc (8-3). 
Però els visitants van reaccionar i 
al descans només perdien de tres. 

A la represa el Joventut, amb un 
Bernat Muñoz estel·lar, va arribar 
als set gols d'avantatge (31-24). 
Però l'Esplugues no es va rendir i 
en pocs minuts es va posar a dos 
(31-29). Quan semblava la cosa més 
complicada, jugant en inferioritat, 
Oriol Prat amb dos gols va certifi -
car el triomf.

Els de dalt no fallen
16a jornada (21 gener)
S.Martí - Palautordera ...................... 31-18
Bordils B - Bonanova ........................ 37-26
OAR Gràcia - Sarrià ...........................20-24
S.Esteve Palaut. - Montcada ........... 24-24
Granollers B - Sesrovires ................ 26-19
S.Joan Despí - Sant Cugat ..............32-30
Sant Quirze - La Roca ......................32-22
JH MATARÓ - Esplugues....................34-31

Classificació 
Granollers B 30, S. Martí Adr. i Sant 
Quirze 26, Sarrià 24; Sesrovires 22, 
Sant Joan Despí 19; La Roca 17; Montca-
da 14; Palautordera, S.Esteve Pal. i Bor-
dils B 12; JH MATARÓ 11; Sant Cugat 10; 
OAR Gràcia i Esplugues 8, Bonanova 5.
17a jornada (28 gener)
Sant Cugat - JH MATARÓ (DG 12:30 h)
Un altre partit important davant un 
rival directe. La temporada passada es 
va perdre 31-30 i l'anterior empat a 33.

Sense canvis

15a jornada (21 gener)
Coope Sant Boi - Canovelles ..........32-36
Cardedeu - Gavà .................................32-16
Ascó - Montcada .................................28-17
Sant Quirze - Lleida Pardinyes .......33-21
JH MATARÓ - Vilamajor .....................31-26
Vilanova Camí - OAR Gràcia B ........26-22
Granollers At. - S Joan Despí B .....25-24
Classificació
JH MATARÓ 29, S. Quirze 25, Lleida Par-
dinyes 22, Vilamajor i Granollers At. 21; 
Cardedeu 20; Vilanova Camí 17; Cano-
velles 16; SJ Despí B  13; Ascó 12; Sant 
Boi 6; Gavà 5; Gràcia B 3; Montcada 0.
16a jornada (28 gener)
Lleida Pard. - JH MATARÓ (DS 20:45 h).

ALTRES RESULTATS.- 2a Cat: Palautorde-
ra B - JHM B 22-20; Juv. M: JHM - S.Martí 
B 46-29;  Cad. M (2a C): JHM - GEiEG 23-
29; Inf. M. (Lliga): FC Barcelona - JHM 
39-20; Juv.F.: Molins -JHM 34-23.
1a Cat. Fem: Polinyà - Llavaneres Cal-
detes 17-18: 3a Cat: Sant Just - Llava-
neres Caldetes 30-33; 4a Cat.: S.Miquel 
B - Llavaneres Atl. 27-17. 

 Un pas més cap al títol i les fases

Un triomf per a frenar l'angoixa

El femení del Joventut tenia un com-
promís delicat a casa davant un equip 
sempre incòmode i que està situat 
en la 4a posició del grup. Però les 
noies que dirigeix Jordi Fernàndez 
van guanyar i es mantenen líders 
imbatudes de la Lliga Catalana. 

Hi havia importants baixes en els 
dos equips (Clara Poo en el local 
i Laura Delgado, ex-jugadora del 
Joventut, en el visitant) i l'equip 

local va fer una bona sortida amb 
gran intensitat defensiva i va anar 
agafant avantatge, que va arribar als 
set gols al fi nal de la primera part. 

A la segona es va mantenir el con-
trol del partit i, tot i que la diferència 
va minvar, el resultat no va perillar en 
cap moment. Destacar la gran actu-
ació de Sandra Fargas amb 13 gols.

Victòria important per al JHM. | D.F

Sandra Fargas va anotar 13 gols. | D.F

Lliga Cat.Fem.

www.eltotesport.com |  P. 3HANDBOL
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TERCERA
CATALANA
Jornada trencada
18a jornada (22 gener)

MOLINOS - MATARONESA ....................sus.
Premià Dalt - LA LLÀNTIA ..................... 2-1
Vilassar Dalt - Cabrils .........................sus.
Turó Peira - Santvicentí  .....................4-4
Cabrera - PLA D'EN BOET ...................... 1-1
Arenys Mar - VIlassar Mar B ..............sus.
La Salut - Pineda ...................................5-0
Young Talents - Argentona .................. 1-2
Districte 030 - Singuerlín  ...................5-1

Classificació 
Districte 030 CE 41; Young Talents Bada-
lona Sud 38; Premià Dalt 36; Argentona 
35; LA LLÀNTIA, Vilassar Mar B, MATA-
RONESA i Singuerlín 30; MOLINOS 29; La 
Salut 22; Arenys de Mar i Santvicentí 21; 
PLA D'EN BOET 19; Vilassar Dalt i Cabrera 
18; Cabrils 15; Turó Peira 12; Pineda 0.

19a jornada (28-29 gener)
MATARONESA- Premià Dalt (DS 18 h)
Pineda- MOLINOS (DG 12 h)
PLA D'EN BOET- Districte 030 (DS 18 h)
LA LLÀNTIA- Vilassar Dalt (DG 12:15 h)

Tres bons partits a casa
Aquest cap de setmana hi ha tres 
bons partits a casa destacant la visita 
del líder a Pla d'en Boet, i la del 3r al 
Camí del Mig.

Grup 5è (14a jornada)
ACELL CERDANYOLA - ROCAFONDA .... 1-3
JUVESPORT - Cabrils C ..........................0-1
ILURO - JUVENTUS................................. 2-5
El Tiana és líder amb 33 punts, seguit 
de Rocafonda 30 (però un partit més), 
Calella i Mataró Ath. amb 27 punts. 
Juventus és 5è amb 20 punts.

Grup 3r
CE MATARÓ - Lourdes ............................1-4
El Molinos, que descansava, és 4t amb 
25 punts i el CE Mataró, que va perdre 
amb el líder, és 7è amb 19 punts.
Aquest cap de setmana hi ha el derbi 
mataroní al camp del Molinos que 
rep el CE Mataró el diumenge a les 
16 hores.

 Jornada sense el previst derbi

Quarta Catalana1  CABRERA

1  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Collado, Marc 
Fernàndez, Moussa (Javi Rodríguez 71'), 
Marc Palau, Valencia, Eric (Carrasco 
89'), Silva, Ito Palanco (Hamza 89'), 
Àlex Palau, Carlos Gonzàlez (Valle 71').

L'equip verd va perdre al camp d'un 
rival directe i queda lluny dels dos 
llocs de privilegi que poden aspirar 
a l'ascens.

L'equip premianenc es va avan-
çar als 24' i després ja a la sego-
na part es va fer un gol en prò-
pia porta que va donar l'empat 
als llantiencs. Ja en temps afegit 
David Villanueva, que ja havia fet 
el primer gol, va marcar el gol del 
triomf local.

El Pla d'en Boet va treure un bon 
punt de Cabrera, davant un equip 
que estava, i continua estant, un 
punt per sota. D'aquesta manera 
els de Pla d'en Boet es mantenen 
fora de la zona de descens després 
de tres jornades sense perdre. El 
partit va ser molt disputat, i els dos 
gols van arribar a la primera part. 
Primer van marcar els cabrerencs 
i una mica abans de la mitja hora 
va empatar Moussa Traoré.

2  PREMIÀ DALT

1  AD LA LLÀNTIA

AD LA LLÀNTIA: Picò, Blasco, Cha-
marro (Sergio Cobo 46'), Sergio López, 
Jordi Cano, Ibra, Isra, Alexis (Jerreh 
65'), Diallo, Toni Martin (Ángel Vega 
46'), Ibu.

2a Catalana Fem.

Eduardo Calle plata al 
"Mundialet" d'handbol sub-17

Calle durant la disputa de la fi nal davant Alemanya. | CEDIDA

La selecció espanyola va cau-
re davant Alemanya a la final

El mataroní Eduardo Calle (FC 
Barcelona) va aconseguir la medalla 
de plata al "Mundialet" d'handbol 
sub-17, que s'ha celebrat a París 
simultàniament amb el Mundial 
d'Handbol. La selecció espanyola 
va perdre la fi nal davant Alemanya 
per 30-25 en un partit vibrant i en 
el qual es va imposar el superior 
potencial físic dels germànics.

En aquesta fi nal, com en tot el 
torneig, va destacar l'aportació dels 
cinc jugadors del Barça, sobretot 
de Mamadou Dioucou (8 gols a la 
fi nal), escollit millor jugador del 
torneig. L'Eduardo Calle, que és el 
capità de la selecció, va fer 4 gols.

Fins a la fi nal Espanya havia der-
rotat Polònia (22-15), Algèria (34-
15), Turquia (28-20), Qatar (29-6) 
i fi nalment a l'amfi triona, França, 
per 25-20, i Itàlia a semis per 25-18.

el Esporttot POLIESPORTIU
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0  UD CIRERA

1  PREMIÀ DE MAR

UD CIRERA: Compte, Izar, Kaddour 
(David Jiménez 59'), Cristian Romero 
(Joel 80'), Peque, Baba, Roger, Carlitos 
(Ivan Castillo 59'), Othman, Joan (Marc 
Matas 80'), Aleix (Omar 69'). 

GOL:  83' Borja (0-1).

2  BESÓS BV

2  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol, Lluís, Kiku, Sergi 
Sànchez (Rueda 46'), Isma, Fiti, Óscar 
Castellano (Mario 82'), Marcelo (Parri 
68'), Ricky (Marc Ariño 82'), Palanco, 
Aitor (Bargalló 73').

GOLS: 7' MARCELO (0-1); 32' David (1-1); 
66' Coll (2-1); 88' BARGALLÓ (2-2). 

SEGONA
CATALANA

El partit va tenir molt poques 
ocasions de gol

La UD Cirera va perdre un derbi 
maresmenc que va ser poc vistós 
a causa del mal temps, amb pluja, 
vent i fred, i que els premianencs 
van guanyar amb un gol quan fal-
taven set minuts per acabar. 

El partit va començar amb una 
bona oportunitat per als premia-
nencs que van estavellar una pilota 
al pal amb tot a favor per fer gol. 
A partir d'aquí poques ocasions, 
fi ns que al fi nal de la primera part 
Compte es va haver de lluir per ar-
ribar al descans amb empat a zero.

A la represa va continuar la ma-
teixa tònica, amb poc joc i poques 
ocasions. I quan tothom donava 
per bo l'empat, va arribar el gol vi-
sitant en una falta lateral llançada 
per Borja que va desviar la tanca 
descol·locant Compte.

El CE Mataró va començar la se-
gona volta amb un empat al camp 
d'un dels equips de la zona alta, el 
Besòs Baró Viver, que portava 11 
partits sense perdre. 

Durant els primers minuts de par-
tit el Mataró va dominar clarament 
i va arribar el primer gol obra de 
Marcelo, després d'una bona jugada 

Els de dalt no guanyen

18a jornada (22 gener)

Esportiu Can Pi - Sarrià ......................sus.
Besós BV - CE MATARÓ ......................... 2-2
CIRERA - PREMIÀ .....................................0-1
Carmelo - Canyelles ............................. 2-2
Fund. Grama - Europa B ....................... 2-2
Martinenc B - SANT POL ....................... 2-1
LLAVANERES - Sant Adrià .....................1-0
Badia - Guineueta .................................. 2-1
Lloreda - Llefià   .....................................1-0

Classificació 
Fund. Grama 38; CE MATARÓ 36; Guineue-
ta 33; Llefià, Sant Adrià, SANT POL i Besós 
BV 29; LLAVANERES 28; Europa B i PREMIÀ 
MAR 26;  Sarrià 24; Lloreda 22, Canyelles 
20; CIRERA 19; Martinenc B 18, Badia 17, 
Esp. Can Pi  13; Carmelo 8.

19a jornada (29 gener)

CE MATARÓ- Badia (DG 16:30 h)
SANT POL -UD CIRERA (DG 12 h)
Llefià- LLAVANERES (DG 12 h)
PREMIÀ MAR- Carmelo (DG 12 h)

El Mataró s'ha de retrobar amb 
el triomf
Aquest diumenge el Mataró s'hauria 
de retrobar amb el triomf després 
dels dos empats fora de casa. Rep el 
Badia, un equip de la zona baixa, que 
en l'altra visita que va fer al camp del 
Mataró va perdre per 5-0. 
Per la seva part el Cirera intentarà 
recuperar el perdut davant el Premià, 
en un altre derbi maresmenc a Sant 
Pol. La temporada passada el resultat 
va ser 2-0 i l'anterior 0-1.

El Mataró és dotzè
El juvenil del CE Mataró va perdre per 
2-1 al camp de l'Europa i queda en 12è 
lloc amb 21 punts. Aquest dissabte 
(17.30 h) reben el Badalona, que és el 
6è classificat amb 33 punts.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró B - La Torreta 3-1; Cadet 
(Pref) CEM - Mollet 0-0; Infantil (Div. 
Honor): CEM - Hospitalet 1-0. Pugen al 
6è lloc amb 24 punts.

 Derbi deslluït pel mal temps

col·lectiva. L'equip groc-i-negre va 
continuar dominant i controlant bé 
el joc directe del Besòs, fi ns que al 
minut 32 els locals van empatar a la 
sortida d'un córner. A partir d'aquí 
i fi ns al descans els barcelonins van 
estar dominadors, generant perill i 
van tenir una ocasió clara que Pol 
va aturar molt bé. 

La segona part va estar marcada 
per la igualtat, fi ns que el Besós es 
va avançar després d'una bona ju-
gada per la dreta. Al Mataró li va 
costar uns minuts refer-se, però els 
últims deu minuts va posar setge 
a la porteria rival, fi ns que en el 
88' va marcar Bargalló en una fal-
ta directa llançant magistralment 
per sobre de la barrera el segon i 
defi nitiu gol visitant.

Lliga Nac. Juvenil

Treuen un punt d'un camp difícil

El Premià es va endur el derbi. | D.F

FUTBOL www.eltotesport.com |  P. 5
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EL QUADIS A LA 
COPA DEL REI

S'enfronta avui divendres 
amb l'amfitrió, el CN Sabadell, 
a quarts de final

El Quadis CNM torna a Can Llong, 
com la temporada passada (quan 
va caure davant el Canoe) per dis-
putar-hi la fase fi nal de la Copa del 
Rei, la gran festa del waterpolo es-
tatal i català, amb els vuit millors 
equips, 7 d'ells catalans, reunits 
en el torneig del K.O.

Hi participen els vuit primers 
classifi cats de la 1a volta i el Quadis 
CN Mataró, que és quart, no va 
tenir massa sort al sorteig, ja que 
li va tocar l'equip amfi trió, el CN 
Sabadell, que no fa massa va derro-
tar en aquella piscina al totpoderós 
Barceloneta a la lliga. Per veure la 
difi cultat que signifi ca guanyar a 
Sabadell dir que en partit de Divisió 
d'Honor el CNM hi ha jugat 28 ve-
gades i només hi ha guanyat 2. 

El partit es jugarà el divendres 
dia 27 a les 18.30 hores.  Serà la 

tercera vegada que s'enfronten 
aquests dos equips  a la Copa, sem-
pre en quarts de fi nal, i amb victò-
ria sabadellenca: per 5-9 la 05-06 
i per 9-10 la temporada 10-11. 

De superar els quarts, a semi-
fi nals el Quadis es trobaria (dis-
sabte 13 h) amb el guanyador del 
Mediterrani- S. Andreu. Per l'altra 
banda del quadre juguen Terrassa- 
CN Barcelona i Barceloneta- Canoe. 

La fi nal  serà  diumenge  a les 
12 hores.

El Quadis CN Mataró 
juga la seva 15a Copa 

Serà aquesta la 15a participació del 
CN Mataró a la Copa del Rei, des que 
se celebra en format de concentra-
ció en un cap de setmana, amb 8 
equips participants, un model que va 
començar la temporada 99-00. L'equip 
mataroní només ha faltat a la cita tres 
vegades (00-01, 06-07 i 12-13).

El gran èxit va ser la temporada 
2014-15 en la qual el Quadis CNM va 
arribar a la final perdent-la davant el 
Barceloneta  per 5-11.

A part d'aquesta, en sis ocasions més 
ha jugat les semifinals, una cosa que 
ja abans havia succeït, la tempora-
da 1995-96, quan la competició es 
disputava només amb quatre equips a 
la fase final.

Partidàs a Sant 
Andreu
3a jornada (endarrerit)
Dos Hermanas- La SIRENA CNM  ..... 7-22

Classificació 
Sabadell 24; LA SIRENA CNM 21; Sant 
Andreu 16; Mediterrani 15; Terrassa 13; 
Moscardó 12; Rubí 7; Dos Hermanas i 
Concepción 3; Zaragoza 1.

9a jornada (28 gener)
Sant Andreu- La SIRENA CNM (18 h)

Un partit amb molt de morbo
El partit d'aquest dissabte a Sant 
Andreu té tots els al·licients possibles, 
després del que van jugar els dos 
equips aquí a Mataró fa pocs dies. 
Recordem que aquesta temporada ja 
s'han enfrontat dues vegades, amb 
victòria andreuenca a Copa Catalunya 
als penals, i mataronina a l'Eurolliga. 
L'equip del CN Mataró ha jugat 15 
vegades en partit de Divisió d'Honor 
a Sant Andreu (4 de "play-off") amb 5 
victòries locals, 1 empat i 9 victòries 
mataronines, la darrera la temporada 
passada per 10-20 en semis.

El Quadis se'n va de Copa

Passeig per terres sevillanes

Contra el Canoe a Can Llong. | ARXIU

Div.Honor Fem.

7  DOS HERMANAS

22 LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz i Cristina Terrado porteres; 
Liana Dance (2), Marina Zablith (1), 
Maria Bernabé (1), Júlia Nieto (2), Alba 
Bonamusa (1), Clara Cambray (6), Ciara 
Gibson (2), Marta Bach (2), Ona Mese-
guer (4), Júlia Soler i Laura López (1).
PARCIALS: 0-4, 1-8, 3-6, 3-4.

Diumenge l'equip de La Sirena CN 
Mataró va jugar un partit endar-
rerit corresponent a la piscina del 
Dos Hermanas a Sevilla i allà va 

demostrar la diferència que hi ha 
entre els dos equips, i va solucionar 
el partit amb una àmplia golejada, 
superant els vint gols. 

Les de Bonca ja dominava al pri-
mer quart per 0-4 i al descans per 
1-12. Després, una certa relaxació i 
l'aparició de les jugadores menys 
habituals va permetre a l'equip 
andalús maquillar el resultat.

el Esporttot WATERPOLO
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Els mataronins cauen 
clarament en la seva visita a 
Menorca

Després de la victòria al derbi con-
tra l'Arenys i acabar amb la ratxa 
negativa que acompanyava l'equip, 
els de Charly Giralt tenien un difícil 
repte a la pista del líder de la cate-
goria, el Menorca. El partit, des de 
bon principi ja es va veure que no 
seria gens fàcil i al fi nal del primer 
quart els grocs ja perdien per 10 
punts, 26 a 16.

El segon quart les circumstàncies 
no van variar i els locals seguien 
augmentant la difèrencia en el mar-
cador deixant el partit pràcticament 
sentenciat al descans.

La segona part no canviaria i su-
perat l'inici del 3er quart ja era un 
partit sense història on, per part 
mataronina, van destacar Serratacó 
i el fi txatge d'hivern, Cabrera.

Els d'Alberto Peña remunten 
i guanyen gràcies a un últim 
quart de somni

Després de no poder jugar el pri-
mer partit de l'any per problemes 
tècnics amb el marcador electrònic, 
el Mataró Parc Boet s'estrenava el 
2017 a l'Eusebi Millán davant el Sant 
Quirze obligat a guanyar si no volia 
veure com el Sant Josep s'escapava 
al capdavant de la classifi cació. El 
partit però va ser molt més compli-
cat del que es podia preveure per 
la classifi cació d'ambdós equips.

Després d'una primera part igua-
lada, durant el tercer quart els va-
llesans van aconseguir una renda 
bastant important que va obligar 
als locals, amb Marc Forcada i Marc 
Rubio al capdavant, realitzessin una 
remuntada espectacular en un úl-
tim quart on, entre els dos equips, 
es van anotar 62 punts.

Cabrera, dels pocs destacats. | ARXIU

El Mataró Parc Boet no afl uixa. | D.F

El líder és massa repte 
per al Mataró Feimat

82 MENORCA BÀSQUET

60 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (5), Guallar (-), 
Serratacó (13), Cabrera (9), Rodríguez (15), 
Ventura (4), Romero (7), Espiga (6), Tardio 
(2) i Miralles (5). 16 de 47 en tirs de 2, 5 de 
21 en tirs de 3 i 13 de 18 en tirs lliures.

PARCIALS: 26-16, 21-16, 19-13 i 16-15.

LLIGA EBA 
- Grup C

Continuen cuers
13a jornada (21-22 de gener)
Menorca - MATARÓ FEIMAT ............ 82-60
Olivar - Martorell ...............................67-95
Cornellà - Salt .................................... 71-80
JAC Sants - Castellbisbal ............... 84-69
Santfeliuenc - Grup Barna ..............75-77
Sant Nicolau - Calvià ......................87-100
ARENYS - Collblanc ...........................60-76

Classificació 
Menorca, 23; Martorell i Calvià, 22; Coll-
blanc, 21; ARENYS, Castellbisbal, Cornellà 
i Salt, 20; Santfeliuenc, JAC Sants i Grup 
Barna, 19; Sant Nicolau, Olivar i MATARÓ, 
16.

14a Jornada (28-29 de gener)
Segon partit fora de casa consecutiu per 
al Mataró Feimat. Si la passada jornada 
era a la pista del líder, aquest dissabte 
28, a les 18.30, els mataronins visitaran 
la pista del Collblanc, quart classificat 
del grup de lliga EBA en el que s'intueix 
com un altre repte molt complicat. 

El Sant Josep agafa 
avantatge
13a jornada (21-22 de gener)
Santa Coloma - Sant Cugat ............73-62
Sant Gervasi - CN Sabadell .............75-73
M. PARC BOET - Sant Quirze ........... 94-91
Bisbal - Badalonès ........................... 60-79
Sant Narcís - Pia Sabadell .............. 74-67
Granollers - Sant Josep.................. 63-65
Artés - Vic............................................87-94

Classificació 
Sant Josep, 25; Vic, 23; Artés, MATARÓ 
PARC BOET (-1 partit) i Santa Coloma 22; 
Granollers i Sant Cugat, 21; Badalonès (-1 
partit) i Sant Narcís, 18; Bisbal, 17; Sant 
Quirze, 16; Sant Gervasi, Pia Sabadell i CN 
Sabadell, 15.

14a jornada (28-29 de gener)
Aquest diumenge 29 a les 19.30 el 
Mataró Parc Boet tornarà a disputar un 
enfrontament a l'Eusebi Millán, aquest 
cop el visitarà el Club Natació Sabadell. 
Els vallesans ocupen l'última posició de 
Copa Catalunya, és, a priori, un partit 
assequible per al conjunt dirigit per 
Alberto Peña.

Copa Catalunya M.
Remuntada espectacular 
del Mataró Parc Boet

94 MATARÓ PARC BOET

91  SANT QUIRZE

MATARÓ PARC BOET: Vàzquez (1), Ca-
nals (7), Hermoso (6), Smith (5), Naharro 
(10), Jansen (4), Franch (4), Corella (14), 
Rubio (24) i Forcada (19). 20 de 38 en tirs 
de 2, 12 de 34 en tirs de 3 i 18 de 23 en 
tirs lliures.

PARCIALS: 18-21, 22-15, 18-29 i 36-26.

el Esporttot BÀSQUET
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54 PLATGES DE MATARÓ

46 GRANOLLERS

PLATGES DE MATARÓ: Kador (7), Gó-
mez (4), Murat (-), García, A. (7), García, 
E (3), López (-), Harris (20), Turner (7), 
Keohe (6). 22 de 54 en tirs de 2, 2 de 16 
en tirs de 3 i 4 d'11 en tirs lliures. 

PARCIALS: 18-13, 9-14, 17-7 i 10-12.

3A DIVISIÓ
NACIONAL

El Canet recupera el 
liderat i el Mataró 
s'apropa a 3 punts
16a jornada (21-22 de gener)
Sant Cugat - Arrels ............................... 3-3
Montsant - COVER PREMIÀ. .................8-8
Lliçà d'Amunt - Fund. Grama .............. 2-6
ARENYS DE MUNT- Vacarisses ............3-9
Castellar - Centelles ............................. 2-3
CANET - SAN JOAN VILASSAR .............3-0
ALIANÇA MATARÓ - Isur ....................... 7-4
PINEDA - Montcada ...............................4-9

Classificació 
Canet, 34; Vacarisses i Lliçà d'Amunt, 
33; ALIANÇA MATARÓ i Fundació Esp. 
Grama, 31; Sant Cugat, 25; COVER PRE-
MIÀ i Isur, 23; Montsant, 22; Arrels, 19; 
Montcada i Centelles, 16; Castellar i 
SAN JOAN VILASSAR, 15; ARENYS DE 
MUNT, 7 i PINEDA, 4.

17a jornada (28-29 de gener) 
El Futsal Aliança Mataró, que s'ha 
acostat al liderat tot i perdre una 
posició a la taula, rebrà el dissabte 28 
a les 16.00 hores la visita del Centelles 
al Teresa Maria Roca, un rival de la 
zona baixa de la taula però que tot 
just ve de guanyar un partit. 

C. CATALUNYA
FEMENINA

El Barça no afluixa
15a jornada (21-22 de gener)
Tarragona - Jet Qsport .................... 41-65
CN Terrassa - SESE ...........................58-50
ARENYS - Cerdanyola ...................... 39-62
PLATGES MATARÓ - Granollers ...... 54-46
Igualada - Barça CBS ........................63-77

Classificació 
Barça CBS, 29; Cerdanyola, 28; PLATGES 
MATARÓ, 26, JET Qsport, 24; Terrassa, 
23; Physic Igualada, 21; Tarragona, 20; 
ARENYS, 19; SESE, 18 i Granollers, 17.
 
El Platges de Mataró visitarà la pista 
del líder, El Barça CBS, aquest dissabte 
a les 19.45 del vespre. Un partit molt 
complicat en una pista on encara no ha 
guanyat cap rival.

La victòria de les 
mataronines les consolida en 
la tercera plaça

Partit important el del femení del 
Platges de Mataró per refer-se de 
la derrota al primer partit del 2017 
i poder mantenir amb relativa co-
moditat la tercera posició a la taula, 
quan només quedarien 3 jornades 
per fi nalitzar la primera fase de la 
competició.

El partit es va mantenir igualat 
tota la primera part, amb petites al-
ternatives per part dels dos equips, 
que empataven a 27 al descans. A 
la represa però, les d'Adrià Castejón 
van mostrar la seva superioritat, i 
amb un gran matx de Marquisha 
Harris, màxima anotadora del par-
tit amb 20 punts, van aconseguir 
trencar el partit marxant per 10 
punts de diferència que ja es con-
vertirien en defi nitius.

Gran tercer quart del Platges. | D.F

Victòria de l'Aliança Mataró. | ARXIU

La victòria mataronina els 
apropa al liderat

Partit amb alternatives el que va 
disputar el Futsal Aliança Mataró 
el passat cap de setmana davant 
l'Isur. Tot i avançar-se en el marca-
dor, els vermells van veure com el 
conjunt visitant remuntava i situava 
l'1 a 3 en el marcador. 

Només començar la segona part  
els mataronins ja van aconseguir 

empatar el partit i, aprofi tant la 
inèrcia, van sentenciar l'enfron-
tament arribant als 7 gols.

El Platges de Mataró es 
recupera a casa

7  ALIANÇA MATARÓ

4  ISUR

ALIANÇA MATARÓ: Francisco Parés 
(porter), Cristian Sevilla, Abdyck Gómez, 
Oriol López (2), Marc Caballeria (1), Car-
los Villarín, Cristian Villarín, Miguel Ángel 
Rodríguez (2), Pol Novo, Alejandro Medina 
(2), Azhar Chiheb i Amar Ceesay.

El Futsal Aliança Mataró es 
recupera davant l'Isur
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7  TORDERA

2  MIS IBÉRICA CHM

MIS IBÉRICA MATARÓ: Sergi Grané 
(porter), Èric Florenza, Jordi Bartrès 
(1), Marc Figa i Marc Povedano – equip 
inicial-, Èric Serra, Àlex Cantero (1), 
Oriol Lladó i Albert Povedano (ps).

2  LAS ROZAS

1  MEDICARE SYSTEM

5  RIVAS LAS LAGUNAS

3  MEDICARE SYSTEM 

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Ariad-
na Escalas (p), Carla Fontdeglòria, Ona 
Castellví (1), Aina Florenza (3), Xantal 
Piqué, Joana Xicota, Anna Fontdeglòria, 
Aida Antón i Paula Lladó (ps).

OK LLIGA
FEMENINA

Els de Quim López es van 
veure superats, en tot 
moment i en tots els aspectes 
del joc, pels locals

Partit per oblidar el que va jugar, 
el passat dissabte, el Club Hoquei 
Mataró a Tordera. Es va complicar 
ben aviat, i tot i venir d’una bona 
ocasió de Marc Povedano que va 
fer un xut al travesser (el primer 
de 4 pals que va fer el Mataró du-
rant el partit) a l’altra banda, un 
xut des del mateix cercle central, 
es va colar a la porteria sense que 
Grané, pogués veure’l entre el bosc 
de cames que tenia davant. Un mi-
nut després, un xut fluix, quan els 
àrbitres ja estaven a punt de xiular 
passiu als locals, es va colar indul-
gentment per sota les cames del 

Dissabte va caure a Las Rozas 
i diumenge a la pista del cuer 
fins al moment, el Rivas Las 
Lagunas

El passat cap de setmana les no-
ies del Club Hoquei Mataró apro-
fitaven el desplaçament a Madrid 
per jugar dos partits, dissabte a 
Las Rozas i diumenge a la pista 
del Rivas Las Lagunas. L’objectiu 
era, com a mínim, tornar amb els 
tres punts de diumenge, ja que el 
rival era el cuer fins al moment, 
però es van perdre els dos partits.

porter mataroní. I encara abans del 
descans, una contra fulminant va 
servir als torderencs per anotar el 
3-0. Al descans, en un gest gens 
habitual, Quim López va ordenar 
canvi de porters i, doncs, va sortir 
Albert Povedano. No va suposar 
un canvi significatiu. La tònica va 
ser la mateixa. Així els locals en-
cara van ampliar l’avantatge fins 
al 5-0, per acabar tancant el partit 
amb un 7-2.

Cauen al penúltim lloc
Jornada 12 (21-22 de gener)
Voltregà - Alcorcón ..................................3-0
Gijón - Las Rozas ......................................... 1-1
Vilanova - Sferic Terrassa .......................4-0
Liceo - Cerdanyola .................................... 2-2
Sant Cugat - Bigues i Riells ....................0-2
Rivas Las Lagunas - CH MATARÓ ........... 5-3

Classificació
Gijón 32; Voltregà 28; Palau de Plega-
mans 26; Manlleu 25; Bigues i Riells 22; 
Las Rozas 18; Sferic Terrassa i Liceo 16; 
Alcorcón 14; Cerdanyola 13; Vilanova 12; 
Las Lagunas 8; MATARÓ 7; Sant Cugat 6.

Es tanca la 1a volta amb el Liceo
Es rep el Liceo dissabte 28 a les 20 h a 
Mataró, necessitant els tres punts per 
intentar acabar la 1a volta amb bones 
sensacions, després de les dues derrotes 
a Madrid i caure a la penúltima posició 
de la taula. El Liceo està situat a la zona 
mitja de la taula d'OK lliga femenina a 9 
punts de les mataronines.

Acaba una 1a volta 
fluixa
Jornada 13 (21-22 de gener)
Sant Cugat - Lleida Alpicat .................... 5-3
Asturhockey - Raspeig ........................... 10-1
FC Barcelona B - Vilanova .......................4-4
Calafell - GEiEG ............................................6-1
Tordera - CH MATARÓ ................................7-2
Sant Feliu - SHUM Maçanet ...................10-2
Arenys de Munt - Palafrugell .................4-0

Classificació
Arenys de Munt 30; Palafrugell 28; 
Asturhockey i Tordera 25; Sant Cugat 21; 
Calafell i Barça B 20; Sant Feliu i Vilanova 
18; Lleida Alpicat 16; CH MATARÓ 15; SHUM 
Maçanet 14; GEiEG 8; Raspeig 1 punt.

Comença la segona volta
Aquest dissabte a les 20 h el Mataró juga 
a la pista del Calafell per inaugurar la 
segona meitat de la temporada. A casa 
el resultat va ser de 3-3. A veure si hi ha 
canvi de xip dels mataronins per deixar 
enrere la zona perillosa de la taula.

El Medicare System Mataró 
torna de Madrid sense premi

Sense sort a Madrid. | J R CASTELLVÍ

Primera Estatal M.

Dissabte el partit va començar 
bé pels interessos visitants, ja que 
Ona Castellví avançava al Mataró, 
però les locals van poder capgirar 
el marcador i sumar els tres punts. 
Diumenge es volia repetir la se-
qüència de la temporada passada, 
i sumar els tres punts a la pista del 
Rivas Las Lagunas després d’ha-
ver perdut a la pista de Las Rozas, 
però no va ser possible i els tres 
gols d’Aina Florenza van ser con-
trarestats amb cinc gols més per 
part de les locals.

El Mis Ibérica toca fons després de perdre el derbi 

el Esporttot HOQUEI
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Èxit absolut del seminari 
organitzat per el Dojo Cervantes

El Patinatge Artístic Mataró 
estrena el 2017 exitosament

El Rugby Mataró 
segueix imbatut

Els mataronins s'imposen al 
BUC per un ajustat 20 a 12

Intensa jornada de rugby la que 
es va viure aquest diumenge al 
camp del Camí del Mig de Mataró. 
El duel que enfrontava als dos pri-
mers classifi cats de la lliga, BUC  i 
Mataró, no va deixar indiferent a 
ningú. Un partit intens d’anades i 
tornades sota la pluja suau.

La primera part començava amb 
un Mataró endollat en defensa que 
ocupava bé el camp i pressionava 
als visitants generant errades en 
la passada. Un domini que els va 
portar a dominar el partit per 13-0 
al descans. A la segona part però, 
es van intercanviar els papers, els 
barcelonins amb una davantera 
molt intensa aconseguien situar 
el 13-12. Els mataronins no es van 
deixar intimidar i van respondre 
anotant el defi nitiu 20-12

El club mataroní va sumar 
tres podis

Aquest passat cap de setmana es 
va disputar a Sitges el primer cam-
pionat de patinatge artístic moda-
litat lliure d’aquesta temporada. El 
campionat de debutants va comp-
tar amb la participació de quatre 
patinadores del Patinatge Artístic 
Mataró que van aconseguir 3 podis. 
Emma Àlvarez, com a infantil de 
1r any, va aconseguir la 2a posició 

i Clàudia Fernàndez, 2a, i Nerea 
Moreno, 3a, com a infantils de 2n 
any. Laura Costa va fi nalitzar 10a.

D'altra banda el passat diumen-
ge 15 de gener es va disputar el 
Campionat de Barcelona de grups 
xou grans on el PAM va aconseguir 
una meritòria 6a posició i la clas-
sifi cació pel pròxim Campionat de 
Catalunya que es disputarà el cap 
de setmana del 4 i 5 de febrer al 
pavelló de Fontajau (Girona).

Les patinadores del Patinatge Artístic Mataró després de la competició. | CEDIDA

Victòria del feme-
ní del CV Mataró

Les mataronines 
començaran la setmana 
vinent la fase d'ascens

El sènior femení  del CV Mataró va 
aconseguir una victòria de pres-
tigi davant de l’Olot, en un partit 
molt igualat i on els dos equips 
van demostrar que són aspirants 
a l’ascens.

El partit va ser molt igualat, com 
ho demostra el marcador fi nal i par-
cial de cadascun dels sets disputats, 
on els petits detalls van decantar el 
partit cap al conjunt mataroní, fi ns 
i tot, en un emocionant últim set.

CV Mataró 3 - 2 Olot
CV Mataró: Desirée Pérez, Olga del 
Palacio, Anna Marmol, Júlia Villar, Sandra 
Leo, Laia Rubio, Mariona Rubio, Marta Clara-
munt, Alba Sánchez, Berta Burgos i Mònica 
Cruz. Ent. David Casas i Josep M Mármol.
Parcials: 24-26, 25-20, 19-25, 25,23 i 15-13

Imatge del seminari realitzat al Dojo Cervantes. | CEDIDA

Més de cent assistents van 
gaudir d'una gran organitza-
ció de l'esdeveniment

El passat dia 21 de gener el Dojo 
Cervantes va organitzar un semina-
ri de karate a càrrec dels mestres 
Andrés Congregado i Deogracias 
Medina, ambdós de 8è Dan.

L'esdeveniment va comptar amb 
la presència de 107 assistents que  

van poder aprofi tar al màxim el 
seminari gràcies a la magnífi ca 
organització i qualitat de l'ense-
nyament impartit.

Sens dubte es pot considerar un 
dels esdeveniments més rellevants 
en relació a l'ensenyament del ka-
rate que s'ha fet mai a Catalunya, 
que serà olímpic a partir del 2020.

POLIESPORTIU www.eltotesport.com |  P. 10
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el Esporttot POLIESPORTIU

Futbol Sala | El CFS Ciutat de 
Mataró ajorna la presentació 
dels seus equips
A causa del greu accident de 
trànsit que van patir el coordi-
nador del CFS Ciutat de Mataró, 
Joan Serra, i la seva tresorera, 
Rocio Ferrero, la junta directiva 
de l'entitat reunida d'urgències 
va decidir suspendre i ajornar la 
presentació dels equips del club 
prevista per a aquest diumenge 
29 de gener, així com totes les 
activitats paral·leles, tot espe-
rant la ràpida recuperació d'en 
Joan i la Rocio.

Taekwondo| Cap de setma-
na profitós per al taekwondo 
mataroní 
El passat 22 de gener es van dis-
putar al pavelló de la Mar Bella 

de Barcelona els campionats 
de Catalunya promoció cadet i 
precadet i el Trofeu Federació 
absolut en modalitat de combat 
amb presència de diversos llui-
tadors dels clubs mataronins del 
Hwarang i el Tonbal.

En categoria precadet el Tonbal 
va sumar 3 medalles de bronze, 
que van ser per Saül Avellaneda, 
Ramon Corbacho i Carla Hidalgo. 
En cadets, el mateix Tonbal 
també hi va sumar 2 plates per 
a Emma Torrente i Maria Jaen. 
Finalment, pel que fa al Trofeu 
Federació absolut el Tonbal va 
aconseguir un or en categoria T1 
superlleuger per a Rubén Ponz i 
el Hwarang va sumar-hi un bron-
ze gràcies al concurs de Marco 
Sánchez.

Escacs| Comença la Lliga 
Catalana d'escacs 2017
El passat diumenge 22 de gener 
va començar la lliga d'escacs 
2017, en la qual el CE Mataró 
competeix amb quatre equips i 
un en promoció sub12. Els resul-
tats van ser els següents:
Preferent BCN: Cerdanyola M 6 
- 4 Mataró
Primera BCN: Mataró B 7'5 - 
0'5 St. Josep C
Segona BCN: Badalona C 1 - 5 
Mataró C
Tercera BCN: Mataró D 0 - 4 
Escola d'Escacs BCN C
Promoció sub12: Mataró 0 - 4 
Montornès

També van començar les fases 
prèvies del Camp. de Catalunya 
d'edats on participa el CEM.

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius 

Ballerina  12:15  17:00      [dv.-ds.] 18:30  20:30       [ds.] 19:00

 [En català] 16:00      

Múltiple  12:10  16:00  18:00  19:10  00:20      [dv.-ds.] 23:00

 [dv.-dg.+dc.] 20:30  21:45      [dl.-dm.+dj.] 20:25  22:50   [dg.+dc.] 22:55   

Lion  12:10  16:30  19:05  21:40  00:15  

Vivir de noche  12:00  16:00  18:45  21:30  00:15  

Hasta el último hombre [dl.-dj.] 16:00  

Figuras ocultas 12:00  16:20  22:00      [ds.] 19:00  

La luz entre los oceanos 00:30  

Los del túnel 20:20          [dv.+dl.-dj.] 15:50  

XXX: Reactivated 12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00  

¿Tenía que ser él? 18:00  00:50       [dg.-dj.] 20:20  

ORM en el Reino de las Nieves 12:20 

Underworld: Guerras de Sangre 22:30  

La ciudad de las estrellas 

 12:00  16:15  19:00  20:30  22:00  23:15  00:40  

Contratiempo     20:30  22:45    Vaiana [dv.-dg.] 12:20  15:50  18:10  

Monster Trucks 12:15  15:50

Silencio             00:00           Canta 12:15  18:10         [dv.-dg.] 15:50  

Passengers 19:00  21:30

Belleza oculta     01:00  [dl.-dj.] 16:00       Assassin's C. 00:40 

Rogue One: Una historia de Star Wars 

 12:00  16:15        [dl.-dm.+dj.] 19:00

Golfes: Les sessions a partir de les 
00.00   Matinals: Les sessions abans 
de les 13.00 Estrena  · En verd: 
sessió 3D
En vermell: Dss., dg. i festius

Cinema Foment
93 790 34 50 · Dll. 1a sessió preu reduït ·C. Nou, 11

El faro de las orcas 18:00 (28 gener)    20:15 (29 i 30 gener) 

La pasión de Augustine 20:15 (28 gener)    18:00 (29 i 30 gener) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Ballerina  16:15  18:15  19:15        [dv.+dl.-dj.] 20:30

Múltiple  16:10  18:10  20:00  22:15

Lion  16:10  18:15  20:30  22:45        [dv.+dl.-dj.] 18:00  20:15  22:30

Blinky Bill, el koala 16:15  18:00

Figuras ocultas 18:15  20:00  22:30     [dv.+dl.-dj.] 18:00

Loving 20:20

¿Tenía que ser él? 17:00  21:30     [dv.+dl.-dj.] 18:15  22:15

Underworld: Guerras de Sangre 20:40       [dv.+dl.-dj.] 20:30

La ciudad de las estrellas 16:00  18:20  20:15  22:40      [dv.+dl.-dj.] 

18:00  20:10  22:30

Contratiempo 20:30  22:30      [dv.+dl.-dj.] 20:20  22:20

Passengers 22:30       [dv.+dl.-dJ.] 22:20

Canta 16:00  18:10          [dv.+dl.-dj.] 18:00

Rogue One: Una historia de Star Wars 22:30

Vaiana 16:00

encara no ens segueixes 
al Facebook?

@totmataro
twitter.com/totmataro

encara no ens segue ixes 

al twitter?

facebook.com/totmataro

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

 CINEMES HORARI 1756.indd   2 25/1/17   19:46



Cinema: Ferran Àngel

 O com a mínim és el que ens 
transmet després de veure La La 
Land, traduïda com a Ciudad de las 
estrellas, tot i que ningú l’anomena
així. En tot cas, Damien Chazelle 
dóna un altre gir a unapel·lícula 
inspirada en la música. El caràcter 
de Whiplash poc té a veure amb el 
musical inspirat en la ciutat de les 
estrelles del cinema. Probablement 
parlem d’un musical pensat tant 
per aquells que gaudeixen del gè-
nere com els que no. Una magní-
fi ca realització, muntatge i jugar 

La vida és dels que somien

Crítica de 'La La Land' de Damien Chazelle

amb el color són els trets distintius 
del fi lm. Bé, això i una magnífi -
ca banda sonora i guió que ens 
transporten les dues hores  en un 
món dominat per els somnis i el 
bon rotllo. I, per descomptat, les 
interpretacions de Ryan Gosling 
i Emma Stone. 

Amb les seves justes nomina-
cions als Òscars ens endinsen a 
l’univers que Chazelle a ha creat 
per la pel·lícula sense cap tipus de 
problema. Cantem quan hem de 
cantar i ballem quan ho hem de 
fer, també. Per desgràcia, per això, 
només és una pel·lícula.

  

Una imatge de la pel·lícula. 

Pregunta de la setmana
Quin film de Shyamalan destaca 
perquè el seu protagonista veu 
coses que no hauria de veure?

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema

Resposta del núm. 1754
"Gangster Squad 
(Brigada de élite)"

Guanyadors:
· José García Giménez.
· David Cerrato Dalmau.

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

tota l’actualitat de Mataró
des del Facebook!

@totmataro
twitter.com/totmataro

l'actualitat més fresca

al nostre twitter!

@totmatarofacebook.com/totmataro

núm. 1756 del 27 de gener al 2 de febrer de 2017
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EL TOT MATARÓ EN PAPER
CADA DIVENDRES...

LES 24H A TOTMATARO.CAT
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Cinemes Les estrenes núm. 1756 del 27 de gener al 2 de febrer de 2017

LION

Saroo Brierley és un nen que amb només 
cinc anys es va perdre a Calcuta, lluny de 
casa. Després d'un llarg viatge, l'adopta 
una parella australiana. Vint anys des-
prés, amb l'única ajuda de Google Earth, 
Saroo busca la seva família biològica.
Direcció: Garth Davis
Intèrprets: Dev Patel, Sunny Pawar, Ni-
cole Kidman, Rooney Mara
120min

MÚLTIPLE

Tot i que en Kevin li ha demostrat al seu 
psiquiatre de confiança, que posseeix 23 
personalitats diferents, encara en queda 
una per descobrir, decidida a dominar 
les altres. Però és obligat a raptar tres 
noies adolescents...
Direcció: M. Night Shyamalan
Intèrprets: James McAvoy, Anya Taylor 
Joy, Betty Buckley, Brad William Henke
116min

VIVIR DE NOCHE

Ambientada a la ciutat de Boston durant 
els anys 20, en l'època de la llei seca, la 
pel·lícula gira al voltant d'un home que 
s'endinsa en el món del crim organitzat 
per esdevenir un contrabandista que 
trafica amb alcohol.
Direcció: Ben Affleck
Intèrprets: Ben Affleck, Sienna Miller, 
Zoe Saldana, Elle Fanning
129min

BILLY LYNN

El jove soldat de 19 anys Billy Lynn i la 
seva patrulla sobreviuen a una batalla a 
l'Iraq en la qual són gravats per les cà-
meres, pel que són tractats com a herois 
quan tornen a casa per a una gira pro-
mocional abans de tornar a la guerra ... 
Direcció: Ang Lee
Intèrprets: Joe Alwyn, Steve Martin, 
Kristen Stewart, Garrett Hedlund
110min

BALLERINA

Felicia és una nena que viu en un or-
fenat a la seva Bretanya natal. Vol ser 
ballarina. Per aconseguir-ho s'escapa i 
viatja fins al París del 1879. Allà es farà 
passar per una altra persona per entrar 
a la Grand Opera House i tenir la vida 
que desitja.
Direcció: Éric Warin, Éric Summer 
Animació
89min

DIRÉ TU NOMBRE

Durant una missió de rescat, Wren i 
Miguel s'enamoren i inicien una relació 
enmig de la barbàrie que els envolta. 
Però tots dos tenen caràcters molt forts 
i punts de vista totalment oposats sobre 
com enfocar els conflictes
Direcció: Sean Penn
Intèrprets: Charlize Theron, Javier Bar-
dem, Adèle Exarchopoulos
131min
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Jordi Lluch dirigint el Cor Ciutat de Mataró i la Coral Cantiga

 Daniel Ferrer 

La música forma part del dia a dia de moltes persones. 
Alguns la vinculen directament amb el seu esbarjo, 
altres s'hi dediquen. Alguns la practiquen, altres 
només la consumeixen. Sigui com sigui les arrels 
culturals també infl ueixen en aquests consums i 
alguns municipis, per no dir països, la potencien 
més que d'altres. 

La ciutat de Mataró musicalment ha crescut molt 
en els darrers anys. Les escoles de música escalen 
posicions i abunden les opcions musicals fora de 
l'àmbit laboral i escolar. Un exemple en podria ser 
la creació de l'Escola Municipal de Música de Mataró 
(EMMM) fa menys de deu anys i un altre el Cor Ciutat 
de Mataró. Aquest últim també segueix en auge i 
per aquest diumenge dia 29 té previst presentar el 
què en podria ser el seu planter: el cor jove i el cor 
infantil. "Des del moment en què va néixer, el Cor 
Ciutat de Mataró va tenir la idea i la pretensió de crear 
un cor jove que d'alguna manera pogués infl uir en 
els cantaires de cara a mantenir la continuïtat cap 
al cor d'adults", explica al Tot Mataró el director del 
Cor Ciutat de Mataró, Jordi Lluch. 

Aquest diumenge a partir de la una 
del migdia es presentarà a Mataró 
la nova Agrupació Cor Ciutat de 
Mataró. Aquesta agrupació, lidera-

da i vinculada al mateix Cor, inclou el que en po-
dria ser el seu propi planter: el nou cor jove i el nou 
cor infantil. Aquestes dues noves formacions, que 
es troben encara en busca de cantaires per am-
pliar els cors, debutaran en aquesta propera cita.

En el reportatge d'aquesta setmana descobrim 
qui són i què es plantegen per tirar endavant les 
formacions musicals que estan liderades per dos 
components del cor d'adults. Parlem amb ells 
directament i descobrim l'agenda de nivell que 
preveu el Cor Ciutat de Mataró de cara al 2018. 

Fomentar el cant  
entre els petitsREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Arxiu i Cedides

El Cor Ciutat de Mataró presenta aquest diumenge 
la nova Agrupació amb un cor jove i un cor infantil

Tot 5,6,7 Reportatge 1756 Cor Ciutat Mataró.indd   2 25/1/17   18:04



  

AQUEST 2017  
NO HI HAURÀ QUI ET PARI!

Fes-te soci del Centre abans del  31 de gener  
i et REGALEM una SESSIÓ d’ENTRENAMENT PERSONAL  

de natació o en sec, valorada en 35€

Fes-te soci ara
i et regalem un entrenament personal!



L'Orfeó Català vol Mataró

L'Orfeó Català del Palau de la Música Catalana, 
que aquesta temporada celebra els 125 anys de la 
seva fundació, organitza cada any uns concerts per 
crear vincles i fomentar la relació entre els altres 
cors de Catalunya. Aquesta iniciativa, que forma 
part del Projecte Xarxa Coral del Palau, convida a 
dos cors en cada nova temporada perquè puguin 
actuar a l'escenari emblemàtic del Palau de la 
Música, després que el mateix Orfeó hagi visitat 
els municipis convidats. 

Aquest projecte, tal com s'assegura a la web de 
l'Orfeó, vol "fer visibles els objectius i ideals que 
comparteix amb les agrupacions corals". Per a la 
temporada vinent el Cor Ciutat de Mataró serà un 

d'aquests dos convidats. "Això vol dir que l'any 
vinent, al març del 2018, l'Orfeó Català vindrà a 
Mataró a fer el seu concert, nosaltres, llavors, fa-
rem uns cants comuns amb ells", explica el director 
del Cor Ciutat de Mataró, Jordi Lluch. 

Serà en aquelles dates, també, quan el Cor Ciutat 
de Mataró podrà cantar al Palau. "Nosaltres al 
Palau de la Música hi hem cantat, però sem-
pre amb altres cors i organitzat per l'Orquestra 
Simfònica del Vallès. Aquesta vegada farem tota 
una part del concert nosaltres sols i tornarem 
a sortir al fi nal fent els mateixos cants comuns 
amb l'Orfeó", relata Lluch que afegeix orgullós: 
"Serà la nostra estrena de llarg. La notícia s'ha 
conegut fa ben pocs dies i l'altre cor convidat 
encara es desconeix.

La creació d'aquest cor jove ja s'havia intentat en 
diferents ocasions: "havíem parlat amb l'EMMM, també 
amb el Tecnocampus per crear un cor universitari, 
vam fer una proposta al Centre Catòlic,... però per 
motius diversos tot això no va arribar mai enlloc", 
relata Lluch. La solució l'han trobat amb l'església 
i la parròquia de Sant Josep. "Jo participo en les 
misses cada diumenge i un dia vaig pensar que s'havia 
d'apropar l'església a la ciutat i la ciutat a l'església, 
culturalment parlant i d'una manera laica. Sóc de 
Dinamarca i allà sempre s'ha concebut així, aquí 
mai", explica la Ragnhild Hjelmborg, directora del cor 
infantil. La parròquia de Sant Josep, doncs, cedeix  
ara els espais per poder fer els assajos, no només 
del cor jove, sinó també del nou cor infantil que ha 
decidit tirar endavant el Cor Ciutat de Mataró. 

Agrupació de veus

Amb la creació del cor jove i el cor infantil vinculats 
a l'església de Sant Josep, el Cor Ciutat de Mataró 
s'ha vist amb el compromís de vincular-s'hi d'alguna 
altra manera. És per això, i reafi rmant el compromís 
de cohesió entre cors, que han creat l'Agrupació Cor 
Ciutat de Mataró. "Hem convingut que aquests cors 
formin part d'un seguiment intern que farem des del 
cor d'adults, de manera que això vol dir que farem un 
o dos concerts l'any, valorarem la feina que s'està fent 
dins dels propis cors i vetllarem perquè aquests cors 
puguin treballar en més qualitat i millors condicions 
cada vegada", explica Lluch. Aquesta agrupació "exis-
tirà gràcies a la voluntat de tots tres directors, voluntat 

Reportatge
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Des de la creació 
del Cor Ciutat de 
Mataró es va tenir 
la pretensió de 
crear un cor jove 
per a mantenir la 
continuïtat"

coral sinó un ensenyament musical generalitzat. 
Vull que els assajos no només siguin per repassar 
sinó per fer exercicis de veu, aprendre les llengües 
de les cançons que cantem... són nens i ens anirem 
adaptant, però aquesta és la intenció", assegura 
Hjelmborg. Per la seva banda, Cardenal creu que 
atraure els joves és  més complicat: "El nostre estil 
encara està per definir però la idea és fer música 
coral atractiva per a ells. Deixem de banda les peces 
religioses i més clàssiques i descobrim peces de 
compositors més actuals i alguna d'absolutament 
moderna que també es pot fer a dues o tres veus". 

La gran presentació, diumenge

De cara a diumenge, dia 29, està prevista la presen-
tació de la nova Agrupació. Així, el cor d'adults podrà 
donar suport i presentar el cor jove i el cor infantil 
amb propostes totalment innovadores: "Amb els més 
petits hem preparat un concert especial en el qual, 
a més a més, presentem una obra pròpia", explica 
Hjelmborg que continua: "Vaig tenir la idea de fer 
una melodia i amb els nens i nenes vam posar-hi la 
lletra". La peça, que es podrà escoltar per primera 
vegada en aquest concert de presentació es titula 
"La llum", en homenatge a la Candelera que se ce-
lebra el dia 2 de febrer i la relació que han establert 
aquests dos nous cors amb l'església de Sant Josep. 
 
La cita és diumenge a la una del migdia a l'esglé-
sia de Sant Josep. Allà la música, però sobretot les 
veus, s'estrenaran amb les seves millors expressions. 

de reunir-nos i de donar continuïtat al projecte". 

A la recerca de cantaires

Tant el cor jove com el cor infantil van néixer el mes 
d'octubre passat. En aquests moments tenen uns 
deu cantaires cada formació, tot i que l'objectiu és 
doblar aquesta xifra de cara al curs vinent. "Volem 
formar un grup que de mica en mica pugui ser esta-
ble", explica el director del cor jove Daniel Cardenal. 
"Per potenciar el volum de cantaires tenim diferents 
activitats i iniciatives al cap, una d'elles és anar als 
instituts a fer petits tallers", continua la mateixa font. 
El cor jove inclou cantaires d'entre 14 i 22 anys men-
tre que el cor infantil va dels 8 als 14 anys. 

Tot i que els grups vocals treballaran en la mateixa 
línia, tenen ja des de l'inici algunes particularitats 
diferents: "Jo pretenc que sigui no només cant 

núm. 1756 del 27 de gener al 2 de febrer de 2017
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

150€
Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró

+ IVA

Mataró Bus tindrà dos vehicles híbrids
Els dos busos s’adquiriran a finals d’any, permetran reduir la contaminació en un 50 
per cent i disminuir el soroll i el consum de combustible

Sostenibilitat: Redacció 

  Mataró Bus renovarà dos ve-
hicles més de la seva fl ota de 27 
autobusos, però per primer cop, 

els substituirà per dos híbrids. El 
canvi no es farà efectiu fi ns a fi nals 
d’any, però permetrà reduir signi-
fi cativament tant la contaminació, 
com el consum de combustible i 

el soroll.
Els dos nous autobusos híbrids 

s’adquiriran al darrer trimestre 
del 2017, però durant el passat 
Nadal, Mataró Bus ha provat als 

AMB EMPENTA
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 La decisió de renovar part de la fl ota es va aprovar al Ple de gener, 
en el marc de l’aprovació del pressupost de l’aportació municipal 
del servei Mataró Bus per al 2017, que pujarà a 3.377.202 euros. Els 
majors ingressos aconseguits per la recuperació de viatgers de pa-
gament fan que el pressupost de l’aportació municipal aprovat per 
al 2017 sigui lleugerament inferior a l’aprovat el 2016. El pressupost 
global de despeses del servei puja per a aquest any a 6.457.995,10 
euros i els ingressos totals previstos són de 3.080.793,10 euros.

Al pressupost municipal del 2017, aprovat inicialment, les partides 
referents a Mataró Bus sumen 3.149.944,44 euros, que corresponen 
a l’avançament a la concessionària del 80 per cent de l’aportació 
municipal per a aquest any i a la liquidació del 20% restant de l’any 
passat d’acord al cost del servei.

Aprovat el pressupost

carrers de la ciutat un dels possi-
bles models de vehicle híbrid. La 
utilització d’aquest tipus d’auto-
busos, que poden funcionar amb 
motor dièsel o en mode elèctric, 
permet una reducció del consum 
de combustible fi ns a un 39 per 
cent en comparació amb un au-

tobús convencional, una reducció 
d’emissions contaminants entorn 
del 50 per cent i una reducció del 
soroll en parades gràcies al seu 
motor elèctric.

El servei de Mataró Bus està ad-
judicat a l’empresa CTSA des del 
2009. El contracte va fi nalitzar a 
fi nals del 2013 i està prorrogat.

Permeten una 
reducció del consum fins 
a un 39 per cent en 
comparació amb un 
autobús convencional
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Un esdeveniment pioner a Catalunya
Bulder Planet organitza aquest cap de setmana el ‘Bulder Planet Climbing Festival’, 
una competició que comptarà amb sis dels millors escaladors del món

Iniciatives: Laia Mulà 

  Aquest cap de setmana tindrà 
lloc al Bulder Planet un esdeveni-
ment d’escalada esportiva inèdit 

a la ciutat i al país. Segons expli-
ca el propietari de la sala, José 
Ramón Martínez, el seu objec-
tiu és el de “crear un esdeveni-
ment potent amb la participació 

de personalitats importants en 
el món de l’escalada per tal de 
promocionar la sala”. Explica que 
a països com Alemanya se cele-
bren esdeveniments d’aquestes 

AMB EMPENTA
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La seva idea és la d’establir aquest Open com una cita anual pels 
escaladors, no només de la zona, sinó d’arreu. El propietari del 
Bulder Planet espera a partir de l’any vinent poder “llogar un espai 
més gran o celebrar la competició en un espai públic per poder tenir 
4.000 o 5.000 persones de públic” i així consolidar-lo com “l’esde-
veniment nacional d’escalada esportiva més important”. Enguany, 
a més, emetran l’Open en directe per internet per tal d’arribar al 
màxim públic possible i fer més ressò de la competició. 

Encara no saben quina rebuda tindrà l’Open Popular i l’Open 
Màster entre el públic de la zona però pronostiquen rebre unes 800 
persones al llarg de tot el cap de setmana. De moment compten 
amb un nombre aproximat de 300 inscripcions. 

El futur de l'open

característiques que esdevenen 
campionats del món d’escalada 
en sales privades.  Al nostre, però, 
encara no se n’ha fet cap amb gran 
transcendència. 

Martínez assegura que “arribem 
al mateix nivell esportiu que les 
grans competicions europees en 

sala privada”. 
De moment, aquesta és la cita 

més important programada per a 
aquest any en l’àmbit d’escalada 
esportiva al país, ja que hi compe-
tiran 6 campions del món: Adam 
Ondra, Jernej Kruder, Jan Hojer, 
Shasha DiGiulian, Juliane Wurm 
i Daila Ojeda. 

A principis de setmana 
ja hi havia 300 inscrits i 
s'esperava una afluència 
de 800 persones entre 
dissabte i diumenge
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COMPRA VENDA 

COMPRO ANDAMIOS, PUNTALES, 
tableros, etc. 631.565.231 

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

COMPRO VIVIENDAS 93.792.61.33
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi cable 
para promoción viviendas. También 
Permutas, buscando la mejor renta-
bilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago inme-
diato contado. Su Casa 93.757.12.82
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
SE ALQUILA HABITACIÓN en 
Llavaneres. 699 28 94 11 
TRASPASO TALLER MECÁNICO. 
Mataró. 665.630.917 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
PLAZA PARKING ALQUILER. Can 
Xammar Hospital. Grande, fàcil ac-
ceso. 639.642.970 

TREBALL

EMPRESA DE LA SELVA/Maresme 
busca torners, ofi cials de primera, 
per treballar amb torn convencional 
i CNC. Oferim jornada completa i es-
tabilitat laboral. Interessats enviar 
CV a marqueting@tmcomas.com 

TREBALL

SE PRECISA CONFECCIONISTA de 
muestras para empresa textil de 
Mataró. Experiencia mínima de 2 
años. Enviar CV a judithf@galves-
ton-mataro.com 
SE PRECISA OFICIALA de plancha 
y apresto, y planchadora de mano. 
663.335.338 
EMPRESA TÈXTIL DE baño precisa 
administrativa. Se requiere dominio 
Excel, SAP, Contaplus, Nominaplus 
e inglès. Interesados/as enviar CV: 
rrhhss22@gmail.com 
SE NECESITA CAMARERA/
COCINERA para bar en Llavaneres 
con experiencia demostrable en el 
sector, imprescindible con vehicu-
lo propio y disponibilidad horaria. 
Jornada completa. Interesadas lla-
mar al 635.831.206
M’OFEREIXO AUXILIAR ADMVA, 
atenció al client, recepció. Dona de 
49 anys. Experiència. Disponibilitat 
immediata. Català i Castellà. 
Amabilitat, empatia. 652.716.155 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
602.326.792
BUSCO TRABAJO PLANCHA, limpi-
eza, cocina. 631.107.277
CHICA BUSCA TRABAJO limpi-
eza, cuidado mayores. Externa. 
671.140.648
CHICO CON TÍTULO ayudante cocina, 
busca trabajo. 632.449.755
CHICA CUIDA PERSONAS mayores, 
limpieza. 659.777.459
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuida-
do personas mayores. Por horas. 
Referencias. 637.103.505
BUSCO TRABAJO LAVANDERÍAS 
industriales. 3 años experiencia. 
620.543.798
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
Canguro niños, cuido señoras mayo-
res. 602.172.706 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Tardes. 
675.515.020 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
671.224.529 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

BUSCO TRABAJO interna, cui-
dado mayores. Disponibilidad. 
631.085.043 
LIMPIO CASAS Y COMUNIDADES. 
Mataró, Argentona y alrederores. 
685.193.495. 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 8€/h. 
632.503.272 
INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO, habla-
do y escrito. Srta. Catalana 42 años, 
soltera, buena presencia. Busca tra-
bajo 666.785.688 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h. 
632.798.061 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños. Responsable. Experiencia. 
Referencias. 648.514.358 /631.111.313

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
LAMPISTA, BOLETINES, REFORMAS. 
629.232.530 
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
PINTOR PINTURA EN general y de-
corativa. Económico 635.106.282 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711 
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EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada: 
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles 
Padrós, 91
CERDANYOLA:  Estanco Indiano: 
Carrer Roselló, 4

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!

 EL TOT 1756.indd   7 25/1/17   18:08



  

PROFESSIONALS

PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE / 
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 Whatsapp 
VACIADO DE PISOS, casas. Gratis. 
634.792.469 
PINTOR ECONÓMICO EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados 629.988.598 
PALETA AUTÓNOMO. TAMBIÉN 
Pintura. 653.796.506 
LACADOS TONI: PUERTAS, cocinas, 
restauración de muebles, chorrea-
do de arena, servicio de recogida. 
670.229.104 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
640.613.961 /610.627.821 Whatsapp 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141  

CONTACTES

MASAJES, LOCAL NUEVO. 1 hora 
30€. 1/2 hora 20€. 688.192.012 
VICTORIA MASAJISTA DIPLOMADA. 
Lumbares, piernas cansadas, eróti-
cos, sensitivo especial, masaje 
balano. Fogosa, ardiente, compla-
ciente. Tel 698.388.985 
NOVEDAD TRAVESTI JOVAHNNA 
622.708.030 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
DONA DOLÇA SENSUAL i morbosa 
de 40 anys per homes. Amb hores 
concertades a Calella. Truca’m al 
691.972.070 Clara. A partir de 40 
euros. Pis privat. Molta discreció. 
MASAJES, LOCAL NUEVO. Zona Pl. 
Catalunya. 688.192.018 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
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Termes psicológics (1/4): 
Normalitat

Hi ha un costum popular que porta 
a la confusió. És fer ús de termes 
psicopatològics de forma acrítica 
a la vida normal. Per això, indicaré 
uns termes de com es fan ús dins 
la psicologia professional. Això, 
sí. Cada escola psíquica fa servir 
els seus. Això ho fa més complex 
quan es tracta del món emocional 
i cognitiu de tot Ésser Humà, que 
no és un robot. És un ésser amb 
diferents nivells de consciència. 
Segons el nivell consciencial hi 
ha unes alteracions o trastorns 
emocionals/mentals o altres. Un 
pas més, les estadístiques no són 
vàlides per als casos concrets. Cada 
Ésser Humà és únic, intransferible 
i diferent. No hi ha cap subjecte 
igual a un altre. És cas per cas. Els 
problemes o dificultats emocionals 
sempre pertanyen a una història 
concreta.

Un esquema clàssic de psicopa-
tologia indica: Normalitat. Neurosi. 
Borderline (fronterer). Psicosi.

LA NORMALITAT no s'ha de 
comprendre mai com a tarifa pla-
na, lineal, o sense cap mena de di-
ficultats o obstacles. Frustracions i 
satisfaccions, encerts i desencerts, 
derrota i victòria; autocontrol i 
descontrol; pujades i baixades; 
plaer i dolor; separacions i unions; 
rialles i plors, tot això entra dins 
la normalitat. Per això no hem de 
convertir els problemes quotidi-
ans en trastorns mentals i medi-
calitzar-los. L'Ésser Humà és una 
totalitat complexa, dinàmica. Mai 
aïllada. Forma part dels diferents 
entorns. És relacional. Tot això és 
normalitat.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics Sèniors

Ordenació territorial

La societat actual es caracteritza 
per la seva complexitat, el tracta-
ment de la qual requereix estruc-
tures organitzatives horitzontals 
amb pocs nivells jeràrquics, re-
lacionades amb estructures en 
xarxa. En l'actualitat tenim sis ni-
vells d'organitzacions polítiques: 
1.- Unió Europea, 2.- Espanya, 3.- 
Catalunya, 4.- Diputació o Vegueria, 
5.- Comarca, 6.- Municipi. Fora dels 
nivells bàsics, el local que correspon 
al Municipi i el global a la UE, és 
obvi que en sobren alguns.

Un d'ells, el comarcal, podria ser 
vàlid en l'àmbit cultural, però no 
com una administració més, només 
justificada pels interessos econòmics 
dels seus membres, tots ells càrrecs 
electes dels diferents municipis de 
cada comarca, que no perceben un 
salari per la seva tasca al consell, sinó 
que cobren dietes per assistència als 
plens i òrgans de govern, la qual cosa 
suposa un gran dispendi econòmic, 
totalment prescindible, que no es 
correspon amb la seva rendibilitat 
política i social.

És per això, que els invents co-
marcals, ideats a principis del segle 
passat, en aquests moments no 
serveixen. Altres invents negatius, 
encara no experimentats, com el de 
les Vegueries són més que dubtosos. 
En canvi l'experiència de serveis 
mancomunats municipals, cons-
tituïts com a xarxa de municipis, 
que s'apleguen per gestionar algu-
nes de les seves activitats de forma 
comunitària, es pot considerar po-
sitiva i desitjable. Si volem un país 
modern, hem de tenir en compte 
les necessitats reals i no polítiques 
que requereix el bon funcionament 
de la nostra societat.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Instituts-escola sí però no el curs vinent
El Departament comunica que les noves places d'ESO es crearan al Puig i Cadafalch i a 
l'espai que l'Angeleta Ferrer deixa a l'escola Torre Llauder

Educació: Cugat Comas

  Mataró tindrà amb tota pro-
babilitat un institut-escola a 
Cerdanyola tal com demanava 
l'Ajuntament a la Generalitat però 
aquest projecte no serà realitat 
el curs vinent. En la reunió entre 
l'Alcalde, el regidor d'educació i 
el Director General de centres pú-
blics d'ahir dijous el Departament 
va confi rmar la creació d'aquesta 
nova fi gura però la va ajornar –en 
la línia del que la directora dels 
Serveis Territorials havia apun-
tat al Tot– un any. Pel curs vinent, 
Mataró es veurà abocat a oferir 
més places d'ESO  amb una triple 
solució que no agrada a l'Ajunta-
ment: l'institut Laia l'Arquera –an-
tic Pla d'en Boet– farà una extensió 
i utilitzarà l'espai de l'escola Torre 
Llauder que deixarà lliure l'Ange-
leta Ferrer, hi haurà més places 
a l'institut Puig i Cadafalch i els 
barracons del Thos i Codina i el 
Satorras s'hauran de mantenir.

La proposta del Departament 
no és la que volia l'Ajuntament. 
Miquel Àngel Vadell, regidor d'edu-
cació, busca elements positius de 
la reunió i assegura que "estem 

contents perquè per primera vega-
da no tenim un no rotund als insti-
tuts-escola i perquè se'ns reconeix 
el diagnòstic que fan falta tant a 
Cerdanyola com a Rocafonda però 
no podem estar contents amb la 
proposta, perquè és la mateixa que 
fa un any i les solucions aportades 
no ens agraden". L'Ajuntament 
no volia extensions ni barracons 
i el 2017-18 hi haurà alumnes del 
Laia l'Arquera en instal·lacions 
del Torre Llauder i es mantindran 
els mòduls a l'Alexandre Satorras 
i el Thos i Codina. "Altra vegada 
veiem que mentre des de Mataró 
fa anys que s'alertava de les noves 
necessitats al Departament no hi 
ha planifi cació a mig o llarg termi-
ni i se'ns proposen unes solucions 
idèntiques a les de fa un any com 
si la taula mixta de planifi cació no 
servís per res", lamenta Vadell.

El 2018-2019 sí
L'Alcalde i el regidor van sortir 
de la reunió amb un compromís 
del Departament de fi xar per es-
crit en un document la creació 
d'institut-escola pel curs 2018-19. 
Explica Vadell que així "tindrem a 
què agafar-nos i ens blindarem de 

com evolucioni el panorama po-
lític incert que hi ha". En aquest 
document hi fi guraria la creació 
segura del primer institut-escola, 
fi gura que el Departament refe-
rencia com a "zona educativa", a 
Cerdanyola. L'opció que guanya 
opcions és la d'unió de les esco-
les Josep Peramàs, Tomàs Viñas i 
Josep Montserrat en un nou ens 
educatiu que cobriria de 3 als 16 
anys. No està tan clar, però, segons 
Vadell que la mateixa operació es 
faci a Rocafonda, ja que la pro-
posta esbossada d'unir les esco-
les Àngela Bransuela, Rocafonda 
i Vista Alegre no compta amb el 
mateix beneplàcit de comunitat 
educativa i barri, que sembla que 
sí que hi ha a Cerdanyola.

El document que signaran 
Departament i Ajuntament ha 
de servir de full de ruta per als 
propers anys en la planifi cació es-
colar. Miquel Àngel Vall ha deixat 
clar que el seu contingut es deba-
trà amb tot el sector i ha tornat a 
clamar contra el fet que "un altre 
any estem igual, amb decisions 
a un mes de les portes obertes i 
sense cap projecte a termini més 
llarg per part del Departament".

Les obres de l'Angeleta Ferrer D. Ferrer 
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Reclamen ràtios de P3 de 20 alumnes
La FaPaC impulsa una campanya per abaixar el nombre d'alumnes per aula i el Departa-
ment d'Ensenyament recorda que actualment ja se situa en els 22,2 nens per classe

Educació: Redacció - ACN

 La Federació d’Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya (FaPaC) impulsa la cam-
panya ‘Abaixem les ràtios’ per re-
clamar que a P3 la xifra d’alumnes 
per classe passi dels 25 nens i ne-
nes actuals a només 20.

L’entitat considera que la re-
ducció legal de la ràtio és “possi-
ble sense cap cost addicional” en 
els pressupostos, i que només és 
necessària “una aposta decidida” 
del Departament d'Ensenyament.

 És per això que la federació ha 
obert una recollida massiva de sig-
natures a la plataforma Change.
org perquè tothom qui ho vul-
gui s'adhereixi a una petició que 
“persegueix la millora de la qua-
litat de l'educació”. La campanya 
també s'ha fet extensiva a entitats, 
col·lectius, plataformes diverses, 
sindicats, partits polítics, entre 
d'altres, per comptar amb el seu 
suport. 

Aquesta és la primera acció 
d'una campanya que, segons 
indica l’entitat, vol posar el toc 
d'atenció en els “riscos” que té 

tant estudiar en aules massifi ca-
des com tancar línies “de forma 
injustifi cada”.

En aquest sentit la FaPaC su-
bratlla que la mesura ajudaria a 
una millor planifi cació escolar des 
de P3 i permetria lluitar contra la 
segregació escolar, amb una dis-
tribució equitativa dels alumnes, 
evitant massifi cacions en algunes 
escoles mentre d'altres tenen rà-
tios molt baixes.

Aprofitar la davallada
La FaPaC també vol deixar clar 
que la davallada demogràfi ca és 
un moment que “s'ha d'aprofi -
tar” per mantenir les mateixes lí-
nies educatives de P3 i reduir el 

nombre d'alumnes per classe. En 
canvi, critica que Ensenyament 
“s'escuda en aquest descens” per 
tancar línies i continuar amb una 
política de “retallades encobertes” 
i estalvi de recursos.

Ràtios "correctes"
Precisament, el Departament 

d'Ensenyament ha ofert dades de 
ràtios a tot el cicle acadèmic en 
centres públics, a 2 de novembre 
del 2016 i sense comptar les zones 
rurals. Segons aquestes dades, a 
infantil la ràtio és de 22,20 alum-
nes, a primària de 22,62, a ESO 
de 28,08, a Batxillerat de 28,83, al 
cicle mitjà de 23,42 i al cicle su-
perior de 24,12.

Cal recordar que el Departament d’Ensenyament anunciava a 
principi de curs que pràcticament tots els grups de P3 eren a la 
ràtio que tocava o per sota, i que no hi havia cap grup per sobre 
de 28 alumnes. També afi rmava que només hi havia un 3,3% de 
grups amb 25 o més alumnes a secundària, que el 98% complien 
la ràtio de 30 alumnes o menys i que només un 2% estava per sobre 
d’aquesta xifra.

Cap grup amb més de 28 alumnes

Una imatge d'una classe d'alumnes de parvulari. 
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Part de l'arsenal d'armes confiscat a Mataró Cedida 

   La Policia Nacional ha desarti-
culat un grup criminal que trafi -
cava amb un gran arsenal d’armes 

La Policia Nacional confisca fusells, metralladores i rifles, 
així com gran quantitat de munició

de guerra i que actuava a Mataró 
i altres poblacions i que estaven 
destinades al tràfi c il·lícit per al seu 

Desarticulen un grup que 
traficava amb armes de guerra 

ús i per a altres grups criminals.
Segons ha informat el cos de la 

Policia Nacional, en una operació 
feta el dia 11 de gener es va aturar 
un intercanvi i es van interceptar 
una gran quantitat d’armes: un 
fusell d'assalt tipus AK, dos sub-
fusells metralladors, quatre rifl es, 
una escopeta de canons, una es-
copeta repetidora, 3 pistoles -una 
del calibre 45 amb silenciador-, un 
revòlver calibre 357, gran quantitat 
de munició de diferents calibres, 
carregadors, armilles antibales i 
armes blanques.

Després d’investigar-ho en un 
procés iniciat setmanes enrere s’ha 
determinat que l’arsenal pertanyia 
a un grup format per individus de 
nacionalitats espanyola i marro-
quina, i estava destinat al tràfi c 
il·lícit.| Redacció
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L'Angeleta Ferrer

El sense sostre dormia en un caixer a Barcelona 

D.F. 

ACN 

   Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir dimecres passat dos homes, 
un d’ells veí de Mataró, acusats 
d’agredir brutalment i amenaçar 
de mort un sense sostre que dor-
mia en un caixer a Barcelona. Els 
investigadors han tramès el cas al 
Fiscal Especial per delictes d’Odi 
després de considerar-ho un delic-
te contra l’exercici dels drets fona-
mentals i les llibertats públiques.

El fets
Els fets van passar cap a les sis de 
matí del dia 9 d’octubre quan la 
víctima, un home sense llar que 
dorm al carrer i que aquell dia 
estava dormint en un caixer de 
Barcelona, va ser agredit per dos 
homes. Segons la seva denúncia, 
l’home es va despertar quan va 
sentir els cops que un home es-
tava fent de manera insistent a la 
porta del caixer. Inicialment no va 
voler obrir la porta, però davant 
la insistència dels dos individus 
va accedir a fer-ho. Només obrir 
la porta, un d’ells li va donar tres 
cops de puny a la cara, sense que 
en cap moment ell respongués a 
l’agressió.

El cas del mataroní s'ha tramès al Fiscal Especial per 
delictes d'Odi

Detingut per agredir 
brutalment un sense sostre

 El Departament d'Educació 
no ha fet cas a l'Ajuntament i no 
obrirà una segona línia a l'Ange-
leta Ferrer, segons es desprèn de 
la reunió entre totes dues admi-
nistracions. El fet ha fet pujar la 
mosca al nas a l'Ajuntament. El 
Departament ha decidit de man-
tenir una sola línia per a l'escola 
en el curs en què al setembre es-
trenarà el nou edifi ci en lloc de les 
dues que demanava l'Ajuntament. 

Depèn de la demanda
"Vam cedir el solar perquè hi ha-
gués dues línies que ajudin a com-
pensar la falta de places públiques 
a tot el Centre i Eixample però ara 
ens trobem que es manté una sola 
línia", explica Vadell. Només en el 
cas que la preinscripció compti 
amb una demanada que justifi qui 
una segona línia el Departament 
l'obriria. Està en mans, doncs, de la 
crida que es pugui fer a inscriure's 
a l'única escola pública d'un barri 
en què el descens de naixements 
no es nota com a la resta de ciutat.

Per contra, on sí que hi ha hagut 
compromís del Departament és 
perquè no s'elimini cap grup de 
P3 a nivell de ciutat. | Red

Només s'obrirà si la 
demanda ho justifica

El Departament nega 
la segona línia a 
l'Angeleta Ferrer 

10
10 anys ha fet la 
Fundació TIC Salut, que 
depèn del Departament 
de Salut de la Generalitat 
de Catalunya

Mentre un dels homes l’estava 
agredint, l’altre va treure diners des 
d’un dels caixers automàtics que 
hi havia a l’interior de la sucursal. 
En sortir del lloc, es van dirigir a la 
víctima i el van amenaçar de mort. 
Després de l’agressió, l’home va 
acudir al servei d’urgències d’un 
centre hospitalari per rebre aten-
ció mèdica arran de les diverses 
contusions que va patir.

Fruit de les indagacions inici-
ades per la Unitat d’Investigació 
de l’Eixample, els investigadors 
van localitzar els presumptes au-
tors dels fets, els quals la víctima 
va reconèixer sense cap mena de 
dubte. Un cop identifi cats, els 
agents els van detenir i van pas-
sar a disposició judicial, moment 
en què també es va trametre el cas 
al Fiscal Especial per delictes d’Odi 
de Barcelona. Els investigadors 
consideren que, tot i que l’agressió 
no va ser un acte planifi cat prèvia-
ment pels autors dels fets, la con-
dició familiar, social i d’extrema 
vulnerabilitat de l’agredit va ser 
determinant perquè els fets es pro-
duïssin de la manera i gravetat en 
què van ocórrer.| Red-ACN
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

www. gress.es
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Paula Alòs: “Obriré un restaurant i superaré el 
rècord d’estrelles Michelin”
La flamant guanyadora de Masterchef Junior 4 assegura que "va gaudir molt durant la final, 
malgrat que la primera prova va ser molt dura"

Televisió: Mireia Biel

  Té només deu anys, però el 
seu nom ha revolucionat les xar-
xes els últims dies, després d’en-
dur-se la fi nal de la quarta edició 
de Masterchef Junior. Però la ma-
taronina Paula Alòs no només ha 
deixat bocabadades a milers de 
persones amb les seves habilitats 
a la cuina, ara també ho ha fet dei-
xant clar quin vol que sigui el seu 
futur: “Obriré un restaurant i supe-
raré el rècord d’estrelles Michelin”.

Els nervis per ser a la fi nal li van 
passar factura en la primera pro-
va, en què el títol semblava esca-
par-se-li de les mans davant la seva 
contrincant, Paloma, de 12 anys. 
Però l’aposta per un “supermenú”, 
com el va defi nir la membre del 
jurat, Samantha Vallejo- Nágera, 
va ser decisiva.

El "supermenú"
Un tàrtar de tonyina i aire de wasa-
bi, un risotto de plàncton i gamba 
vermella i una reinterpretació d'un 
gelat de tall de nata i maduixa la 
van portar al triomf: “A la primera 
prova ho vaig passar molt mala-
ment, però després vaig gaudir 

molt”, va explicar Alòs, en una 
compareixença amb els mitjans 
de comunicació.

El ressò de la victòria d'Alòs va 

 El seu menú va aconseguir sorprendre i convèncer a un jurat 
molt exigent, en el qual hi havia experts de la cuina del país com 
el xef Jordi Roca. Alòs també va saber delectar els paladars dels 
aspirants a Masterchef Celebrity, que van ser al programa per a 
degustar els plats de la final.

Tot plegat, però, no ha estat fàcil. “Guardar el secret que era la 
guanyadora de Masterchef Junior em va costar molt”, va admetre 
la jove cuinera. L’alumna de cinquè de primària de l’escola Santa 
Anna de Mataró té molt clar que vol seguir cuinant per, en un 
futur, poder obrir un restaurant i lluitar per aconseguir com més 
estrelles Michelin millor.

Convèncer un jurat exigent

La mataronina guanyadora de Masterchef Junior Cedida 

ser molt gran a les xarxes i la més 
llegida a totmataro.cat, donant 
mostra de la connexió entre la jove 
cuinera i l'audiència.
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Pedro Javier González Trio, primer concert de la 
12a edició del cicle musical Músiques Tranquil·les.  
Una fusió entre fl amenc i jazz, amb un estil molt 
mediterrani que va agradar molt a la comunitat.

The Crooner, va omplir l'Arc Cafè Cultural. El can-
tautor va interpretar un repàs de la música del se-
gle passat des dels grans del blues fi ns als grans del 
rock'n'roll.

Concert de valsos i danses, a càrrec de l'Orques-
tra Simfònica de Sant Cugat. El Monumental va viure 
dissabte 14 una vetllada de música tradicional, amb 
la col·laboració especial del tenor Josep Fadó.

Jhonny Pappa's, va retornar 20 anys després amb 
un magnífi c concert al Clap. Un dels grups bandera 
del rock mataroní, van fer recordar al públic tots els 
seus temes musicals.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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Cultura

El Clap celebra 17 anys amb Ramon Mirabet
El concert de dissabte, juntament amb les sessions especials d'avui divendres i demà 
en horari de discoteca, serveixen d'actes de l'aniversari de la sala

Música: Laia Mulà

 La veu que ha sacsejat el nou panorama musical 
del país, Ramón Mirabet, serà dis-
sabte 28 de gener al Clap per cele-
brar l’aniversari de la ja mítica sala 
de concerts i festes. El jove arriba a 
Mataró per presentar el seu nou disc 
‘Home is Where the Heart Is’ (Warner 
Music Spain, 2016) acompanyat de sis 
músics més i amb una selecció del 
millor repertori dels seus dos discos 
publicats fi ns ara. 

Recentment l’artista ha entrat al top 
10 de la llista de discos més venuts a 
l’Estat Espanyol i cada vegada s’està donant més a 
conèixer com una de les millors veus del panora-
ma musical català. La seva popularitat va créixer a 
França a través de la participació al programa fran-
cès ‘Nouvelle Star’ l’any 2010, del qual va quedar en 
tercera posició, però no ha estat fi ns ara que s’ha 
donat a conèixer a l’espai musical de Catalunya. 
Cal destacar que el cantant acumula més de 200.000 

reproduccions al mes a Spotify i un total de qua-
si 200.000 visites al seu vídeo de YouTube ‘Happy 

days’, single del primer disc titulat 
de la mateixa manera (Warner Music 
Spain, 2013).

El concert està previst pel dissabte 
28 de gener a les 22.00 h i ja estan a 
la venda les entrades anticipades a 
12 euros o directament a taquilla per 
15€. Un cop fi nalitzat, la sala prepara 
una sessió especial d’aniversari amb 
DJ Hochi, animació amb la Clap Show 
Crew, regals i molt més. 

Programació especial divendres:
A més a més, per a la nit de divendres, a partir de la 
01.00 h de la matinada, el Clap també prepara una 
sessió d’aniversari exclusiva que per primera vega-
da uneix els seus quatre punxadiscos habituals: DJ 
Hochi, DJ Send0, DJ Bass-A i DJ Surda. L’entrada al 
local és gratuïta fi ns a les 02.00 h del matí, amb con-
sumició obligatòria a partir d'aquesta hora.

Ramon Mirabet és una de 
les sensacions de la músi-
ca catalana del moment, 
col·locant el seu disc al 
Top-10 de més venuts a 
Espanya

El Clap és un 
dels locals més 
veterans del 
Polígon del Pla 
d'en Boet

Cedida 
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Som globals. Som locals

EL TOT MATARÓ i MARESME | el diari electrònic de mataró i el maresme | www.totmataro.cat

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.

Gràcies!



La protagonista del dia Cedida

La nova producció teatral s’estrenarà al maig a 
Can Gassol emmarcada dins el cicle ‘Fet a Mataró’

Factea Produccions estrenarà 
‘Tractat de Blanques’ a Mataró 

 Era l'aparició més esperada 
de tots els "cameos" que hi ha 
programats. L'actor porno Nacho 
Vidal va sortir dissabte a escena 
en la representació dels Pastorets 
de Mataró. La Sala Cabanyes ha 
convidat aquest any a diferents 
famosos a prendre part del 
repartiment en les diferents 
obres de l'any del Centenari i el 
torn de Nacho Vidal estava fi xat 
per dissabte. Després de veure el 
primer acte des de l'amfi teatre 
–com va recollir en una piulada 
al seu compte ofi cial de Twitter– 
Nacho Vidal es va caracteritzar 
de pastor per aparèixer a La Casa 
de Naïm. 

Nacho Vidal se sumava així 
als "cameos" de famosos en els 
Pastorets del Centenari. L'endemà 
diumenge era la coneguda Àvia 
Remei la que compareixia en es-
cena, ja al Temple. Anteriorment 
l'escriptora Care Santos, el peri-
odista Carlos Herrera, els actors 
Jordi Bosch i Pep Plaza o els tres 
alcaldes Joan Antoni Baron, Joan 
Mora i David Bote ja havien partici-
pat d'aquests cameos. Vador Lladó, 
diumenge, serà el darrer. | Red

L'actor porno mataroní, 
el cameo més esperat

El dia que Nacho 
Vidal va sortir als 
Pastorets de Mataró

6

És el sisè any de vida de 
la productora Factea, 
fundada el 2012

L'actriu Carme Pla protagonitzarà el nou espectacle de Factea

d’una dècada a Barcelona i va 
tenir una gran acollida per part 
del públic i de la crítica. A més, el 
text va rebre el Premi Serra d’Or 
de Teatre (2002) i tres nominaci-
ons als Premis Butaca de Teatre 
al millor text, millor espectacle i 
millor actiu.

Què és Factea ?
La productora 
mataronina nas-
cuda el 2012 i di-
rigida per Marc 
Molina i Oriol 
Miras té l’objec-
tiu de potenciar 
les dramatúrgies 

d’autors contemporanis per tal 
de diversifi car els llenguatges es-
cènics. Factea Produccions ha pro-
duït espectacles al Versus Teatre, 
així com al Teatre CCCB, entre al-
tres espais. Ara torna per estre-
nar aquest muntatge en el cicle 
‘Fet a Mataró’, el qual dóna suport 
als espectacles de confecció ma-
taronina a Can Gassol i el Teatre 
Monumental. | Laia Mulà

  Tractat de Blanques’ és un monò-
leg teatral dirigit per Marc Molina 
que s’estrenarà a Mataró el pròxim 
5 de maig. Factea Produccions pre-
para amb l’actriu Carme Pla, de T 
de Teatre, el muntatge que, des-
prés de la seva estrena a Mataró, 
té previst una breu temporada a 
Barcelona, així com una gira pel 
territori català. 
Les funcions a la 
ciutat estan pre-
vistes pels dies 5, 
6 i 7 de maig a l’es-
pai de Can Gassol.

El text, escrit 
per Enric Nolla 
( V e n e ç u e l a , 
1966), tracta la transformació i 
la identitat humana a través de 
la fantasia d’una dona estrange-
ra, la qual imagina una vida, una 
identitat i una realitat diferent de 
la que l’envolta. Cada nit, al llarg 
de les hores extres a la feina, rela-
ta les seves experiències i recorda 
allò que ha de fer per alliberar-se i 
ser part del seu nou món.

La peça es va estrenar fa més 

David Ruano 
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www.llarinfantssnoopy.cat · llarsnoopy@gmail.com

colònies treballs jocs pati sortides

LLAR D’INFANTS
Guarderia

PREUS ECONÒMICS PER A TOTES LES FAMÍLIES
PREPARA EL TEU FILL PER ANAR A L’ESCOLA

St. Joan Bosco, 25, Mataró
Tel. 93 798 82 07

Dissabtes 18 i 25 de FEBRER
de 10 a 13h

República Dominicana, 51, Mataró
Tel. 93 796 24 01

Tots el dies de MARÇ
de 18 a 20h

JORNADES DE PORTES OBERTES

Dóna el millor als teus fills! T’esperem!

2017/2018

LLAR D’INFANTS
Guarderia Des 

de 

1980

més d
e

37 an
ys

PREPARA EL TEU FILL PER ANAR A L’ESCOLA

Des 
de 

Des 
de 

Centre autoritzat

Ens adeqüem a l’horari de la vostra feina
Aparcament davant l’escola

Horari ininterromput
de 7:30 a 20h (12h)
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El Foment programa 14 concerts pel 2017
L'entitat segueix apostant per una programació de qualitat i variada que també inclou els 
'streamings' en directe dels espectacles del Royal Opera House de Londres

Música: Laia Mulà

  El Foment Mataroní engega el 
2017 amb una nova temporada del 
Cicle de Música Clàssica. Són 14 
els concerts organitzats que tin-
dran lloc entre els mesos de gener 
i novembre d’aquest any. En l’acte 
de presentació, el programador 
de la temporada i Vicepresident 
de l’entitat, Antoni Vilà va desta-
car la col·laboració conjunta amb 
la Direcció de Cultura de Mataró 
des de fa 15 anys i considera que 
“aquesta unió ens permet conti-
nuar fent espectacles de música 
estable i de qualitat”. A més a més, 
el teatre ha apostat per innovar, 
impulsant un acord amb el Royal 
Opera House per projectar en di-
recte els espectacles que tinguin 
lloc aquesta temporada.

L’entitat ofereix una programa-
ció distribuïda en tres blocs di-
ferenciats per tal d’especialitzar 
els cicles i fer més fàcil la tria de 
concerts: el XV Cicle de Concerts 
Simfònics, el XII Cicle de Concerts 
de Cambra i, per últim, el XIII Cicle 
de Sarsuela. Una novetat que res-
salta Antoni Vilà és la participació 

enguany en alguns dels especta-
cles d’instruments poc comuns en 
aquest tipus de funcions. N’és un 
exemple la presència d’un acordió 
en el primer concert programat 
per a aquesta temporada que tin-
drà lloc el diumenge 29 de gener 
a les 18 h de la mà del ‘Quintet 
Mar de Plata’.

El coordinador general del Cor 
la Lírica de Sant Andreu, Rafael 
Miralles, considera un luxe fer 
una programació tan extensa 
com aquesta i destaca que comp-
ti amb ‘Cançó d’amor i de guer-
ra’, la Sarsuela “més estimada de 
Catalunya”.

Streamings des de Londres
Com a novetat destacable d’en-
guany, el Foment ha acordat un 
conveni amb el Royal Opera House 
de Londres per retransmetre en 
directe els espectacles d’òpera i 
dansa que tindran lloc en aquest 
teatre al llarg dels pròxims me-
sos. D’entre els espectacles que 
projectarà l’espai del Foment cal 
destacar òperes com ‘Madama 
Butterfl y’ i ‘Otello’ i ballets com 
‘La bella dorment’.

Cedida 

Quintet Mar de Plata
Cambra. 29 de gener.

Carlos Lama i Sofia Cabruja
Cambra. 19 de febrer.

Marina
Sarsuela. 26 de febrer.

Orquestra Camera Musicae - 
música de Bach i Bartók
Simfònic. 26 de març.

Rèquiem en Re menor de W. 
A. Mozart
Cambra. 21 d’abril.
Al Teatre Monumental

Cançó d’amor i de guerra
Sarsuela. 1 d’octubre.

Arcattia - Sonata a Praga
Cambra. 29 d’octubre.

Les noces de Fígaro (Òpera 
en concert)
Sarsuela. 26 de novembre a

Les cites 
destacades

Miralles, Salicrú, Fernàndez i Vilà a la roda de premsa de presentació de la temporada D. Ferrer 
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

S'acaba una etapa d'estancament 

i indecisions. Aviat començaràs a 

aixecar cap i ja no hi haurà qui et 

pari. Un projecte o activitat grupal 

possiblement s'activa aviat.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Entra un xic d'aire fresc a la teva vida. 

Sents que renoves emocions, potser 

fins i tot t'il·lusiones amb ideals nous, 

noves maneres d'entendre la vida. 

Millora econòmica.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

A la feina et pots sentir una mica 

limitat o bé vius situacions que t'obli-

guen a controlar-te. En algun cas és 

un final d'etapa. Obrir la ment a nous 

projectes, t'animarà.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)

Aprenentatges diversos. Rendiment 

intel·lectual posat a prova. Opor-

tunitats laborals. Tens més clar què 

vols fer en el teu futur i sembla que 

apunta a la tranquil·litat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Et sents una mica sol. T'agradaria 

sortir més o buscar una relació però 

la inèrcia de la vida tranquil·la et 

té segrestat. Si vols conèixer gent, 

hauràs de fer un esforç.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

La teva relació de parella pot iniciar 

una etapa més oberta, més franca. 

Persones noves entren a la teva vida, 

un nou cercle d'amistats. Gestions 

burocràtiques del món laboral.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Pot ser que passis per una fase 

d'enamorament o que estiguis més 

obert a la bellesa en aquest moment. 

Expressa el que sents de manera cu-

rosa. Ambient laboral un pèl tens.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Contingut i a l'espera d'aconseguir ob-

jectius. Darrerament has viscut unes 

quantes experiències frustrants que 

t'han fet madurar però no has deixat 

de ser un inconformista.

Bessons (21/5 al 21/6)

Transformació d'idees, interès en 

altres tipus de lectures. Si estàs es-

tudiant, possible canvi d'orientació 

formativa. Podries experimentar girs 

imprevistos del destí.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Etapa compromesa en el terreny dels 

afectes. Potser et trobes amb dubtes 

respecte als teus sentiments i això et 

provoca tensió. Aprofita per aprofun-

dir en l'autoconeixement.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Obligacions professionals que et 

porten a deixar l'ambient domèstic 

i les necessitats familiars. Si tens una 

relació sentimental, sembla que no 

cerca el mateix que tu.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Activitat extra en el sector de l'amis-

tat. Pots retrobar-te amb algú a qui 

fa temps que no veus i ho gaudiràs. 

Sembla que segueixes en una etapa 

de despeses imprevistes.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HOQUEI EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA
 

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 ADOLESCENTS.CAT
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 CARRETERES
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA BARCA DE L’ANDREU
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK
1:15 ESTACIÓ DIGITAL +18
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 CARRETERES

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 GAUDEIX LA FESTA
10:30 DOSOS AMUNT
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK
12:45 ESTUDI 3
13:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:30 LA FÀBRICA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
 En directe
20:30 L’ENTREVISTA
21:00 NIT DE CASTELLLS
23:00 LA FÀBRICA
0:00 TELÓ DE FONS
0:15 ESTACIÓ DIGITAL +18
0:30 CARRETERES
1:00 LA BARCA DE L’ANDREU
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 PANTALLA OBERTA

13:00 L’ENTREVISTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 L’ENTREVISTA
16:30 ADOLESCENTS.CAT
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CARRETERES
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 LA BARCA DE L’ANDREU
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 LA BARCA DE L’ANDREU

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 CARRETERES
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 SET DIES
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 TORNA-LA A TOCAR SAM

20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 L’ENTREVISTA

Divendres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 LA BARCA DE L’ANDREU
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 FAMÍLIES I ESCOLA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 VOLTA I VOLTA
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 LA FÀBRICA
19:30 CREURE AVUI
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
22:45 ESTACIÓ DIGITAL +18
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DE TEE A GRENN
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 TELÓ DE FONS
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK + ESTUDI3
17:45 BA-BA
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 ADOLESCENTS.CAT
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 VOLTA I VOLTA
23:00 RESERVA DE LA BISOFERA
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 TELÓ DE FONS
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
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Una imatge de la votació de la consulta ciutadana de l'any passat.

Anna Aluart 

Fins al 10 de març qualsevol veí i entitat pot presentar les seves propostes i iniciatives, 
que es sotmetran a votació amb una consulta ciutadana

Argentona reedita el procés participatiu per 
decidir el destí de 500.000 euros del pressupost

 L'Ajuntament d'Argentona torna 
al 2017 a impulsar un procés par-
ticipatiu que permetrà a la ciuta-
dania decidir, de nou, el destí de 
500.000 euros del pròxim pressu-
post municipal.

Fins al 10 de març qualsevol 
ciutadà o entitat podrà presen-
tar les seves propostes i projec-
tes, mitjançant una butlleta que 
es distribuirà a tots els domicilis 

i que es podrà deixar a l'Ofi cina 
d'Atenció al Ciutadà de l'Ajunta-
ment. La participació també es 
pot fer online. 

Al llarg de la primavera es cons-
tituiran uns grups de debat ciutadà 
que avaluaran i seleccionaran la 
llista fi nal de propostes que se sot-
metran posteriorment a votació.

El procés de participació serà 
molt semblant al de l'any passat. 

Enguany s'ampliarà el termini per 
poder participar en la consulta 
ciutadana i es reforçarà la cam-
panya de difusió de la consulta i 
de les propostes fi nalistes. A més 
a més de totes les persones em-
padronades al municipi majors 
de 16 anys, també podran votar 
totes aquelles persones físiques 
que disposin d'alguna propietat 
al municipi.  | Red

Adreça web del banner invertit:

www.autoescolesbeltran.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

URGENCIAS

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.

* El premi caduca als 30 dies

GUANYA
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 

1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs.
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat 
del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la 
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€* 
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el banner invertit, fes clic 
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
PEPITA DOÑATE BARTRA

concursos
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Els Mossos van procedir a la detenció, a Mataró Arxiu 

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

OPORTUNITATS
Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 937 571 282 
info@sucasa.es

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

328.000€

¡REALMENTE ESPECIAL!
Ref. 12647 PARC CENTRAL: Atención! Vivienda de 90m2, 
zona ajardinada y bien comunicada N -II y autopistas. Sin pasillos 
y a pié llano, sin barreras arquitectónicas. Totalmente exterior, 
bien orientado y sol. 4 dormi. ( act.3). Amplio salón comedor. Co-
cina y baño refor. Zona tranquila y de fácil aparcamiento.

T

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE!

72.000€

Ref. 12643 JTO.AVDA. COMERCIAL: En edifi cio de po-
cos vecinos, vivienda de 1/2 altura y exterior en esquina de 
bloque. Destaca su excelente estado y su perfecta distri-
bución. 2 dormitorios (antes 3, aunque fácilmente recupe-
rable). Amplio salón comedor. Cocina de amplias medidas. 
Baño completo. A/ Ac. Precio de verdadera ocasión!

D190.000€

¡EXCELENTE INVERSIÓN!
Ref. 12633 DOSRIUS - CAN MASSUET: Bonita unifamiliar 
reciente constr (10 años), parcela bien orientada 900m2. Vístas. 
130m2 + terraza 110m2. Prácticamente nuevo. Jardín de 250m2 
4 dorm. Salón 35m2. Gran cocina offi ce. Acabados alta calidad. 

   Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir diumenge passat a Mataró 
un home acusat de cometre tres 

L’arrestat té 25 anys, és de nacionalitat marroquina i veí 
de la capital del Maresme 

robatoris amb força a botigues 
de Figueres. El detingut és un 
home de 25 anys, de nacionalitat 

Detenen l'acusat de cometre 
tres robatoris amb força 

marroquina i veí de la capital del 
Maresme. Arran de tres robatoris 
denunciats, els Mossos van iden-
tifi car un dels presumptes lladres i 
es va emetre una ordre de recerca 
i detenció policial.

El 22 de gener, a Mataró, una pa-
trulla va identifi car un individu que 
estava tenint una actitud agressiva 
cap a una dona en una zona lúdica 
de la mateixa població. Els agents 
van comprovar que l’identifi cat era 
l’home que buscaven i van anar a 
detenir-lo. El jove va reaccionar 
violentament i va fer caure un dels 
mossos. Aquests el van haver de 
reduir per poder-lo detenir fi nal-
ment. El detingut, amb nombrosos 
antecedents, va passar el dia 23 a 
disposició del jutjat d’instrucció de 
Mataró, que el va deixar en llibertat 
amb càrrecs.| Red-ACN
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Una imatge del taller. Una torre elèctrica a Argentona. Cedida 

 Els alumnes de l'Aula de Teatre 
portaran el taller 'Els avis neixen 
amb arrugues' a Argentona. Serà 
el pròxim 29 de gener a les sis de 
la tarda, a la Sala d'Argentona. 
En aquesta obra hi participen 
18 alumnes del grup Aula Júnior 
de 13 anys, amb la col·laboració 
d’alumnes del grup de Gent Gran 
de l’Aula de Teatre. 

L'argument ofereix una aproxi-
mació a la tendresa que s’amaga 
en tota relació entre avis i néts. 
Una visió innocent i divertida 

 Endesa es compromet a invertir 
a Argentona i a millorar la quali-
tat del subministrament a mitjà 
termini. Això és el que s'extreu 
d'una reunió que van mantenir 
l'Ajuntament d'Argentona i di-
rigents de l'empresa. L’alcalde, 
Eudald Calvo, va transmetre les 
queixes dels veïns i l’empresa les 
va acollir amb bona predisposició. 
Per això, i conscients de la pro-
blemàtica d’Argentona, Endesa 
es va comprometre a millorar el 
subministrament elèctric.  | A.C

Es tracta d'un taller que treballa la relació entre avis i 
néts, l'entrada al qual serà gratuïta el 29 de gener

La notícia arriba després de 
diversos talls elèctrics

sobre el pas del temps i el fet d’en-
vellir. En defi nitiva, un homenatge 
als avis, d’avui i de demà.

La representació del dia 29 de 
gener es durà a terme gràcies al fet 
que l’Ajuntament d’Argentona a 
través de la Fundació de Malalts 
del Parkinson del Maresme han 
convidat l'Aula de Teatre a pre-
sentar el taller al teatre La Sala 
d’Argentona. L'entrada és gratuïta. 
Una hora abans de l’espectacle hi 
haurà la taquilla oberta per obte-
nir les entrades. A.C

L'Aula de Teatre porta 'Els avis 
neixen amb arrugues' a La Sala

Fecsa Endesa anuncia 
que farà inversions a 
Argentona
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L'Ajuntament d'Arenys de Munt. l. Andreu Majó Cedida  Cedida 

 L’assemblea local de la CUP 
d’Arenys de Munt va anunciar a 
través d’un comunicat que surt 
del govern del consistori. En el 
text s’explica que aquesta opció 
es meditava “de feia mesos” i se 
subratlla que coincideix amb el 
retorn al balcó de l’Ajuntament 
de la bandera espanyola, “un bon 
exemple dels motius pels quals” 
s’ha acabat optant per aquesta via. 

La CUP fa autocrítica perquè 
la seva presència al govern “no 
s’ha fet prou palesa” al poble, però 
també critica que l’acció muni-
cipal es tira endavant “sense tèc-
nics ni pressupost assignats”, un 
extrem que ha fet que la feina fos 

“Cal més política independentista d'esquerres i ara no és 
possible”, afirmen els seus membres

La CUP trenca el pacte 
consistorial a Arenys de Munt 

 L’exalcalde d’Arenys de Munt, 
Andreu Majó, va morir aquest diu-
menge al matí als 62 anys. Majó, 
professor i polític, va ocupar l’al-
caldia d’aquesta localitat mares-
menca entre el 1999 i el 2007 pel 
partit independent Arenys de 
Munt 2000.

Durant el seu mandat, Majó va 
impulsar el projecte de Can Jalpí, 
de gran importància pel municipi,  
i es va ocupar de tirar endavant 
la mancomunitat de serveis amb 
Arenys de Mar, així com la cana-
lització de la riera, un altre dels 
maldecaps de la zona.

La consulta independentista
Un cop fi nalitzada aquesta etapa 
política, Majó va decidir fer un pas 
més. Per això, va formar part de 
les llistes d’ICV a les eleccions al 
Parlament de Catalunya l’any 2009. 

El mateix any 2009, Majó vaser 
un dels polítics que va decidir  in-
volucrar-se en l'organització de la 
consulta independentista al mu-
nicipi, impulsada pel Moviment 
Arenyenc per a l'Autodetermina-
ció (MAPA).

El funeral va tenir lloc el pas-
sat dilluns, a les 4 de la tarda, a la 
parròquia de Sant Martí d'Arenys 
de Munt. Red.

Va organitzar la consulta 
independentista 

Mor l’exalcalde 
d’Arenys de Munt, 
Andreu Majó

“extremadament difícil”.
“La força l'hem hagut de desti-

nar a la institució traient molt poc 
rendiment palpable pel volum de 
feina que ha suposat i tot plegat 
ha ocasionat poca política CUP a 
Arenys de Munt”, indiquen des de 
la formació. També opinen que a 
Arenys de Munt li cal “un indepen-
dentisme més compromès, polí-
tiques d’esquerres de debò i més 
unitat popular”, qüestions que “no 
es poden fer des d'aquest govern”.

Indiquen, però, que sortir del go-
vern no signifi ca “un cop de porta 
que pretengui polèmica” perquè, 
després de 14 mesos, l'entesa amb 
ERC “ha tingut aspectes positius”. 

Marc i Martina, els noms més 
posats al Maresme  

  El Maresme segueix la tendència 
catalana i els "Marc" i les "Martina" 
estan de moda. Amb escreix, són 
els noms que més es posen a na-
dons. Les dades, analitzades per 
l'Observatori de Desenvolupament 
Local del Consell Comarcal, indi-
quen que el 6% dels nens nascuts 
al Maresme el 2015 es van registrar 
com a "Marc" i el 5% de les nenes 
com a "Martina".

Marc  ja fa anys que encapçala 
la llista dels noms més posats als 
nens, ja que a nivell de Catalunya 
encapçala la llista des del 1997. Pel 
que fa a nenes, "Martina" va entrar 
amb força a Catalunya el 2003 i ha 
anat superant posicions de mane-
ra que ha ocupat el primer lloc el 
2010, el 2011, el 2013 i el 2015, any 
en el qual també ha encapçalat la 
llista al Maresme amb 44 nenes.
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DÚPLEX CON  PK, TRASTERO Y TERRAZA

Ref. 2513:Cerdañola: Dúplex reciente constr.
ascensor. 2 hab, cocina semi-integr. al salón 
com., balcón,1 baño, calefac., aire acond. 
Terraza 20m2 y amueblado!! 132.200€

Ref. 2514: Cerdañola: Casa con 2 vivien-
das de entradas independientes. 5 hab., 
2 baños, 2 cocinas indep, precisa alguna 
reforma,  terraza superior. Posibilidad de 
vivienda única. 138.000€

IDEAL PARA DOS FAMILIAS

JUNTO A LA RIERA

Ref. 2515: Centro: Edifi cio con ascensor 
y reformado. 4 hab. (2 dobles), 2 baños, 
cocina independiente con galería, salón 
comedor con balcón/terraza. No dude 
en visitarlo!!  180.000€

Ref. 2518: Eixample: Piso semi-refor. con 
ascensor. 4 hab (2 dobles), cocina offi ce 
indep. galería, 2 baños, salón comedor 
con balcón, aire acondicionado. No du-
de en visitarlo, zona tranquila. 132.200€

DE GRANDES DIMENSIONES

CON PATIO A NIVEL

Ref. 2516: Peramàs: Piso grandes dimen-
siones en edifi cio con ascensor. 4 hab., 1 
baño, cocina indep., amplio salón come-
dor con balcón,  patio a nivel de 25m2. 
Zona inmejorable. 160.000€

EN EDIFICIO CON ASCENSOR

Ref. 2509: Cerdañola: Piso para actualizar. 3 
habit. , 1 baño, cocina indep. galería, salón 
com., balcón exterior. Zona tranquila con 
todos los servicios a su alcance. 70.000€

Ref 2234: Molinos: Ático para actualizar a su 
gusto. 3 hab. (2 dobles), amplio salón co-
medor con balcón, cocina indep. y galería, 
baño completo, suelos terrazo. Zona con 
todos los servicios. 79.000€

COMUNIDAD REDUCIDA

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE

Ref. 2507: Eixample: Piso para entrar a vivir 
con ascensor. 3 hab (2 dobl), cocina off.
indep. galería, 1 baño completo, salón 
comedor con balcón. Zona con todos 
los servicios y muy tranquila.123.000€

Ref. 2510: Rocafonda: Planta baja toda 
reformada, 2 hab., amplio salón come-
dor, cocina offi ce indep. galería, 1 baño, 
suelos mármol, aire acond. Distribución 
cuadrada y orientada a mar. 62.200€

PISO ECONÓMICO

ÁTICO CON TERRAZA

Ref. 2517: Cerdañola: Vivienda para 
actualizar a su gusto, terraza a nivel de 
30m2. 4 hab, 1 baño, cocina indep, ga-
lería, amplio salón comedor. Vistas des-
pejadas, exterior y soleado.  95.000€

EN COMUNIDAD REDUCIDA

Ref. 2512: Llantia: 1er piso en comunidad 
de sólo 1 vecino., 3 hab.(2 dobles), am-
plia cocina indep., galería, 1 baño, salón 
comedor con balcón. Exterior, con vistas 
despejadas y para actualizar. 100.000€

¡ENTRE EN NUESTRA WEB 
Y CONSULTE 

NUESTRA GRAN OFERTA  
EN INMUEBLES!

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR:

Camí del Mig, 20, Mataró 
T 93 536 33 74 
info@immo-nova.es

www.immo-nova.es

www.immo-nova.es
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

OFICINA CERDAÑOLA: Av. Gatassa, 141 · T. 937 415 131 · babn1@tecnocasa.es

OFICINA MOLINS I CIRERA:  Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn5@tecnocasa.es

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

100%C/ Rosselló, núm.13 (local) · Tel. 937 586 140

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

Centre (Ref. 216515)  100 m2 Pis re-
format a la zona del hospital antic de 

Mataró. 3 habitacions exteriors. Banye-
ra hidromassatge. 
165.000€ 

MIQUEL BIADA (REF.- 213383) Pis amb 
ascensor, 78m2 distribuïts en 3 hab., 

cuina amb galeria, bany, i salo-menjador 
orientat a mar. 

99.990€

ZONA VELÒDROM. Pis de 90m2, 3 habi-
tacions, ampli menjador, balcó, cuina ind, 
2 banys (1 en suitte), i galeria. En fi nca de 
excel.lent imatge amb ascensor. Parquing i 

traster inc en el preu.

169.000€

CERDANYOLA (Ref. : 219298). Pis de 
75m2, 3 habitacions, menjador, cuina, 

bany i galeria - safareig. Totalment refor-
mat! Molt assolellat i grans vistes!

78.000€

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat fi nancera

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Jutjats (Ref. 219137)
100m2. Pis de 4 habita-

cions i 2 banys completament refor-
mat amb parquing a la mateixa fi nca.  

184.000€ 

NOVE PIS (REF.: 216969) Novè pis de 80 m2, 
ascensor, consta de 3 habitacions, bany, 

cuina, saló, i balcó tips terrassa amb especta-
culars vistes. Completament reformat.

144.990€

CIRERA. Planta baixa independent amb 
pati. 105m2, 4 habitacions, saló-menja-

dor, cuina ind, bany complet amb plat de 
dutxa i pati privat 

120.000€

CERDANYOLA NORD (Ref.: 217867).
Pis de 50 m², 2 habitacions, menjador, 
cuina, bany i galeria - safareig. Ideal 

inversors!

51.000€

ET
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Una imatge del temporal. El balneari de Caldetes..D.Ferrer  Cedida 

 Un temporal marítim acompa-
nyat de fortes ratxes de vent va 
deixar imatges com aquesta du-
rant el cap de setmana a Mataró. 
De fet, el Servei Meteorològic de 
Catalunya va mantenir l'avís pel 
fort vent a tot el litoral des de la 
costa de Barcelona fi ns a l'Em-
pordà fi ns dilluns a la matinada.

Les ratxes de vent van rondar 
els 80 quilòmetres per hora a la 
comarca del Maresme, un fet que 
va augmentar l'altura de les ona-
des al front marítim maresmenc, 
superant els cinc metres d'altura 
en alguns punts. 

Retards a Rodalies
Durant tot el cap de setmana i 
també durant part del dilluns es 
van registrar retards en l'R1 de 
Rodalies a causa del fort vent i 

El Servei Meteorològic de Catalunya va mantenir l'alerta 
fins dimarts, després d'una setmana de fred i mal temps

El fort temporal passa amb força 

pel litoral maresmenc

 L'Ajuntament de Caldes d'Estrac 
ha posat punt fi nal a la mala gestió 
del balneari del poble i n'agafarà 
les regnes per poder-lo redreçar i 
recuperar-ne el potencial. 

Després de verifi car l’enorme 
deute derivat de la mala gestió 
per part de l’empresa concessio-
nària del Balneari, s'ha arribat a 
un acord amb el principal credi-
tor, ABL Group, perquè sol·liciti 
per escrit al consistori l’embarga-
ment de la concessió i pugui tirar 
endavant, amb garanties, un dels 
principals atractius del municipi.

500.000 euros
L’actual concessionari, adjudi-
cat pel govern de Convergència 
i Unió ara fa 4 anys, no ha estat 
capaç de fer front a les obres ini-
cials dutes a terme a la concessió 
atorgada i acumula un deute de 
500.000 euros. Després de diver-
ses reunions entre el govern mu-
nicipal i ABL Group s'ha entrat 
una instància d'embargament 
de la concessió.

Es tracta d’una mesura que per-
metrà avançar en el procés de re-
cuperació del balneari de Caldes. 
L'objectiu fi nal és tornar a conver-
tir el balneari en la peça clau dins 
dels valors del termalisme que 
ofereix Caldes d'Estrac.  Redacció.

S'embargarà per saldar el 
deute de 500.000 euros 

Caldetes posa fi a la 
mala gestió del 
balneari del poble  

també de les onades del mar. Els 
combois havien de circular amb 
precaució i, en algunes ocasions, 
aturar-se per culpa del mal temps. 

Durant el diumenge passat, el 
temporal de vent va anar perdent 
intensitat i no es va superar el llin-
dar de 90 quilòmetres per hora en 
cap punt del territori. Tot i això, el 
vent va bufar molt fort a la zona 
de Barcelona i al sud del Maresme, 
on es van registrar diverses inci-
dències que van generar fi ns a 102 
expedients al telèfon d'emergèn-
cies 112.

A molts municipis, es va tancar 
l'accés als espigons i en d'altres 
s'hauran de lamentar danys ma-
terials. La zona del Maresme més 
afectada és a la part alta, a Malgrat 
i Pineda, on el mar s'ha endut part 
de la costa. 

Llavaneres tindrà un pla únic per 

a emergències municipals

 L'Ajuntament de Llavaneres es 
dotarà d'un Document Únic de 
Protecció Civil (DUPROCIM). El 
document, que actualment està en 
fase de redacció, agruparà en un 
sol pla tots els plans d'emergèn-
cies municipals. El sergent en cap 
de la Policia Local de Llavaneres, 

Joan Carles Matamala, s'ha mos-
trat molt satisfet: "El pla serà una 
eina molt útil" perquè regularà 
com actuar davant de qualsevol 
risc i  es plantejarà què fer davant 
tota mena d'emergències: des de 
riscos naturals o tecnològics fi ns a 
riscos relacionats amb el transport. 

MaresmeMaresme núm. 1.756 del 27 de gener al 2 de febrer de 2017
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210.000€
REF. 6139. MOLINOS: Gran piso de 115m2 con pk y 
trastero incluido, 4 hab. 2 dobles, 2 baños comple-
tos 1 en suite, salón de 30m2 con chimenea, cocina 
offi  ce de roble con galería anexa, balcón exterior y 
terraza independiente de 25m2. OPORTUNIDAD.

Rda. Francesc Macià, 28
(esquina calle Castaños)
08303· Mataró
inmobiliariacym@ono.com 

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL 937 965 148

T. 937 965 148

 PVP A CONSULTAR
REF. 4448. ZONA PUIG I CADA-
FALCH: 2 dúplex, bajo con  3 ha-
bitaciones, cocina offi  ce 2 baños y 
jardín de 60m2, 1º  con 2 terrazas, 3 
habitaciones más estudio, 2 baños. 
¡NO DUDE EN VERLO, LLÁMENOS!

OBRA NUEVA 

5365

69.000€
REF. 3194. Z. ROCAFONDA: Piso alto con 
ascensor muy luminoso, salón comedor 
20m2 con balcón exterior, 2 hab. dobles, 
baño completo con bañera, cocina fór-
mica, terrado comunitario. 

T

T

                168.000€
REF. 2463. Z. LLUIS COMPANYS: Gran 
piso de 100m2 exterior con ascensor, 
4 hab.  2 dobles, baño completo y aseo, 
cocina offi  ce, galería, balcón exterior, pk 
coche/moto y trastero opcional.

T

        157.000€
REF. 4444. ROCABLANCA: Oportunidad 
piso con ascensor, exterior con mucha 
luz, 4 hab. 2 dobles, 2 baños comple-
tos, cocina offi  ce de roble, suelos de 
parquet, en muy buen estado.

T

TT

T

108.000€
REF. 7065. ZONA LLANTIA: Piso con-
servado de 3 habitaciones (1 doble), 
baño completo con bañera,  balcón 
exterior, comunidad reducida solo 2 
vecinos. OCASION PRECIO.

T

178.000€
REF. 5120. CIRERA: 1er piso tipo dúplex 
con terraza de 40m2, 3 hab. dobl + estudio 
con cocina offi  ce y chimenea, baño com-
pleto con ducha, cocina roble, balcón ext. 
10m2, a.a y calefacción. Solo 1 vecino.

T

AHORA110.000€
REF. 4460. Z. CERDANYOLA: Piso alto 
con ascensor, totalmente exterior muy 
luminoso, exteriores de aluminio, 3 hab. 
1 doble, cocina formica blanca, galería, 
1 baño completo.

CERTIFICADO 
ENERGÉTICO GRATIS

¡SI VENDE SU PISO 
CON NOSOTROS!

1P C&M.indd   1 25/1/17   18:09



Yolanda Moreno, responsable del certamen Músiques Tranquil·les.   Daniel Ferrer 

Yolanda Moreno,   
més que concerts 

 Mireia Biel

 Passar d’organitzar concerts per a la gent, a or-
ganitzar concerts amb la gent. Aquest és l'objectiu 
del renovat cicle del Músiques Tranquil·les que al 
capdavant hi troba a Yolanda Moreno. 

Ella es troba actualment estudiant Producció 
Musical a l’ESMUC a Barcelona i, en conseqüèn-
cia, rodejada de grans promeses de la música al 
nostre país. Com fusionar els dos mons? El Músiques 
Tranquil·les era l’escenari ideal per a fer-ho i més en-
cara tenint en compte que el cicle volia reinventar-se: 
“S’havia de replantejar el sentit del festival i la seva 
estructura i vam apostar perquè la programació fos 
la punta de l’iceberg i que el públic esdevingués un 
agent participatiu que prengués decisions”. 

Per això, a través d’una comunitat creada digital-
ment i oberta a tothom, s’ha confeccionat un cartell 
amb tres concerts que el mateix públic va proposar. 
Però més enllà d’això, “volem que la gent participi, 
descobrir els seus gustos, que se sentin part del 
projecte”, explica Moreno. Des dels músics fi ns a les 
tapes que se serveixen, tot es posa a debat.

Moreno coneix bé el festival, nascut ara fa 12 anys.  
"Jo m'hi vaig implicar fa deu anys, quan vaig entrar 
a fer-ne la comunicació mentre formava part de la 
franquícia que PostalFree tenia a Mataró", recorda 
Moreno. Una coincidència afortunada que va durar 
fi ns al 2010, quan Moreno va traslladar-se al Brasil 

per un projecte personal i no ha retrobat el seu fes-
tival predilecte fi ns a aquesta nova edició. 

Una nova edició, l'objectiu de la qual no és un al-
tre que el d’apropar la música. En un món de canvi, 
potser el Músiques Tranquil·les és un racó on seguir 
descobrint nous talents i on seguir-se emocionant.

Dues cites pendents 

“El Casal l'Aliança es converteix en un espai de 
concerts i debat sobre música", diu Moreno

El primer dijous de cada mes des del gener i fins 
al març, el Casal de l'Aliança es converteix en un 
espai de concerts i debat sobre la música amb 
el cicle Músiques Tranquil·les. Al gener va ser 
el torn de Pedro Javier González, dijous vinent 
actuarà Après Minuit i tancarà el cicle la cantant 
maresmenca Judit Neddermann. 

APUNTS

Defineix-te: Molt optimista, alegre i exigent

Un llibre: 'Dios vuelve en una Harley' de Joan Brady

Una pel·lícula: 'The Green Mile' de Frank Darabont

Un viatge: El Brasil

Un referent: Jordi Rodríguez

Un repte: Anar a viure a la muntanya

Perfils
www.totmataro.cat/perfil

Tot perfil 1756.indd   1 25/1/17   15:50



Serietat i efi càcia 
al millor preu

T. 93 757 83 83

MATARÓ C/ St. Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada

Pis 126m², 4 hab.dob., 2 banys compl, cuina off. 12m², ampli saló menj. 
30m², calef., alumini, parquet, balcó, ascensor, Terrat 25m²!!      T151052

Mataró. Rocafonda

Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

575€/mes

184.527€

Mataró. Vista Aleg�e 190.000€

Pis lluminós reformat, 98m², 4 habit. (1 suite), 2 banys, cuina office, galeria, saló 
menj. 35m², balcó, calef., tanc. alumini, ascensor, pati 20m², Vistas!!      T150070

3P CASTELLÀ (NOVA).indd   2 23/1/17   18:24



Magnífic baix 100m², 3 habit (1 amb vestidor), 2 banys, saló menj., cuina integr., 
aa/cc, parquet, alumini, pàrquing 45m² traster, entrar a viure!!!           T150909

Mataró. Cent�e 233.310€

Magnífic pis, 120m², 4 habit (1 suite), 2 banys compl., cuina office, saló menj., 
galeria, 2 balcons, aa/cc, alumini, ascensor, pàrquing, traster 30m²!!  T151060

Mataró. Molins 250.000€

Pis 85m², 3 habit (2 dobl), 1 bany comp., 1 bany aux., cuina office, galeria, balcó, cale-
facció, tanc. alumini, ascensor, pàrquing, traster, piscina comunit.., Sol!!!         T150444

Mataró. Eixample 243.915€

Mataró. Havanna

Casa en 2 plantes, 200m², 5 habit., 2 bany compl, 2 cuines, 2 salons 25m², balcó, 
tssa 85m², vistes, garatge, traster 15m². Per reformar al seu gust!!          T250230

265.125€

Preciós dúplex 120m², 4 hab. (3 dobl), 2 banys, cuina off 16m²,  saló menj. 40m², aa/cc, 
tanc. alumini, parquet, traster 20m², 3 terrasses 18m², 40m² i 50m²!!       T151080

Mataró. Vista Aleg�e 270.427€

Pis de 65m², 2 habitacions, 1 bany complet, cuina offi ce quipada, balcó, 
tanc. d’alumini, ascensor, terrassa de 30 m² ¡¡Vistes a mar!!           T150194

Mataró. Cirera 152.260€

Magnífic pis 80m², 3 habit, 2 banys, cuina off. saló menj., balcó, galeria, aa/cc, parquet, 
tanc alumini, ascensor, pàrquing, traster, zona com amb piscina !!!            T150887

Mataró. Parc Cent�al 187.260€

En antiga fabrica. Duplex tipus loft 60 m², 1 hab., 1 bany complet amb hidro-
massatge, balco. Únic a la zona!!! A 3 minuts de la platja!!             T150205

Mataró. Cent�e 140.000€

Valoracions immobiliàries • Hipoteques al 100% • Llog�ers en 24 hores

Ent�a al nost�e web: www.finquescastella.comEnt�a al nost�e web: www.finquescastella.com
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T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

T1.50103 - Mataró. Cirera. Pis de 90m2 de 
superfi cie, disposa de 4 Habitacions. 1 bany, la 
cuina offi ce equipada, amb armaris encastats, 
Calefacció, Terres de gres / ceramic.  Amb vistes 
al mar. Terrassa Porta blindada!!!           157.260€

Tr�qui'ns : T 93 757 83 83
MATARÓ C/ St. Josep, 66  www.fi nquescastella.com

Cases i pisos de llog�er
T110454 Mataró.Rocafonda. Piso muy luminoso 68m², 3 
habit, 1 baño refor., cocina office refor, salón comedor con 
balcón, galería,ascensor. En Febrero!!                   600€/Mes

T106764 Mataró. Centre. Piso amueblado 55m², 1 ha-
bitación con armario empotrado, 1 baño completo, salón 
comedor con cocina integrada, balcón, aa/cc,  suelos de 
parquet, Muy soleado!!!                                            625€/Mes

T106764 Mataró. Peramàs. Piso amueblado 55m², 1 ha-
bitacion con armario empotrado, 1 baño completo, salón 
comedor con cocina integrada, balcón, aa/cc, los suelos de 
parquet. Muy soleado!!!                                            625€/Mes

T101455 Peramàs. Piso de 125m², 4 habitaciones, 2 
baños completa con bañera, cocina office, amplio salón 
comedor con salida a balcón, galería, cierres de aluminio, 
ascensor, Muy luminoso!!!                                       625€/Mes

T110104 Caldes d’Estrac. Ático de 50m², 2 habit., 1 baño 
completo + 1 de servicio, cocina office totalmente equipa-
da con electrodomésticos, uminoso salón comedor, balcón 
de 15m², terraza de 50m², aa/cc, suelos de parquet, par-
king exterior, Disponible en partir de Febrero!!! 650€/Mes

T110405 Mataró. Cerdanyola. Piso de 92 m² con 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina independiente, cierres de aluminio, 
suelos de gres, ascensor y balcón de 4 m². Bien conserva-
do, para entrar a vivir!!!                                            650€/Mes

T110458 Mataró. Cirera.  Piso reformado de 90m², 4 habi-
tac., 1 baño completo, cocina office, salón comedor con chi-
menea, calefacción, suelos de parquet, cierres de aluminio, 
Terraza de 15m²! !                                                        650€/Mes    

T102471 Vilassar de Mar. Magnífico piso reformado en pri-
mera planta de 100m², 3 habitaciones, 1 baño completo con 
bañera, cocina office, de 20m², comedor con con ventana, 
calefacción, suelos de cerámica, cierres de aluminio, sala 
polivalente en planta baja de 100m² con baño completo con 
ducha, Disponible en Enero!!!                               1.325€/Mes

T110358 Arenys de Mar. Primera linea de mar - magnifico 
piso de 98 m² totalmente equipado y amueblado, dispone de 
3 habitaciones, 2 baños completos, cocina independiente, 
terraza y ascensor. Zona comunitaria con piscina y zona 
deportiva!!!! A 100 metros de la playa!!!            1.500€/Mes

110134 Sant Andreu de Llavaneres. Piso reformado de 
50m², 2 habitaciones, 1 baño, cocina office, balcón, suelos 
de parquet, carpintería de aluminio, parking, amueblado y 
muy soleado !! ¡¡Impresionante zona comunitaria con pisci-
na, pistas de tenis y zona infantil!!                       1600€/Mes

T420112 Argentona. Casa a 4 vents en, zona resid., 180m², 
4 habita.  ( suite), 2 banys compl+ 1 de servei, cuina office, 
saló menjador, llar de foc, calefacció, tanc. d’alumini, terras-
sa de 20m², garatge per a dos cotxes, traster, espectacular 
jardí de 210m² amb barbacoa d’obra!!!             1.650€/Mes 

T202757 Canyamars. Casa a 4 vientos amueblada,300m² 
parc 1.025m², 6 habit., 3 baños compl., 1 servicio, 2 coci-
nas, 2 salones (1 con chimenea), galería, balcón, terraza, 
calefacción , aire acond. garaje, trastero, Impresionante 
jardín, vistas a montaña, Ideal 2 familias!!     2.500€/Mes

T301463 Mataró. Peramas.  Local 50 m² en planta baja, 
buen estado, ideal joyeria !!!                                    325€/Mes

T302926 Mataró. Centre. Local de 80m² de superficie, con 
almacén de 35m², 1 baño, persina eléctrica, Ideal para 
servicios o despacho!!!                                           400€/Mes 

T302897 Mataró. Centre. Local 100m² actualmente cen-
tro estética, buen estado!! Bien situado!!!         500€/Mes

T302821 Mataró. Centre. Local de 200 m², 2 baños, antes 
centro médico. Muchas posibilidades!!!              800€/Mes

T701443 Mataró. Vallveric. Magnifica nave de 1.250 M². 
Inmejorable situación con conexión autopista Barcelona-
Girona. 1a planta 750m²: espacio con altillos, vestuarios 
duchas y taquillas. Entrada de trailers. Altura 4,50, an-
chura 3,60, salida de humos. 2º planta: 500 m² oficinas: 
amplia recepción armarios empotr. madera y revestimien-
tos en paredes de madera, 7 despachos, sala reuniones, 2 
salas archivo, 3 baños, cocina office, suelos parket, cierres 
aluminio, calefacción/aacc, alarma y sistema contra in-
cendios. Terraza. Inmejorables acabados!!!    5.000€/Mes 

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

Piso de 70m², 3 habitaciones, 
1 baño completo con ducha, 
cocina offi ce, salón comedor 
con salida a balcón, galería, 
ascensor, Muy luminoso!
                                575€/Mes

T109899  Mataró. Cerdanyola

Espectacular casa de dis-
seny. Domòtica, plaques 
solars, 800m² de parcel.la, 
265m² vivenda, 4 hab do-
bles (1 suite), 3 banys, cui-
na offi ce amb illa  i accés 
a jardí desde tota la casa. 
Magnifi ques vistes a mar i 
muntanya!!!    2.200€/Mes

T201785  Mataró. La Cor�isa

Magnífico dúplex de diseño 
de 190m² de superficie, 2 
habitaciones, 3 baños com-
pletos, cocina office, amplio 
salón comedor, aa/cc, los cie-
rres de aluminio, con terraza 
de 10m²!!           1.400€/Mes

T109943     Mataró. Cent�o

T109698   Mataró. Cent�o
Piso de 85m², 3 habitacio-
nes, 1 baño completo, co-
cina offi ce, salón comedor 
con salida a balcón, ga-
lería. Inmejorable zona!!!
                            675€/Mes

575€/mes

184.527€

Loft de 35m² todo en un solo 
ambiente, 1 baño completo, 
salón comedor con cocina in-
tegrada, aa/cc, las ventanas 
de aluminio, ascensor. Piso 
muy luminoso!!  400€/Mes

T110269  Mataró. Rocafonda

190.000€

2º piso sin ascensor, reformado, 
70m², 2 habit.,, 1 baño comple-
to, cocina office con lavavaji-
llas, galería, salón comedor con 
balcón cerrado con aluminio, 
aa/cc, cierres de aluminio, los 
suelos de parquet, Muy lumi-
noso!!                      590€/Mes

T110453  Mataró. Peramàs
Piso junto a la Plaza Fivaller 
45m², 1 habit, 1 baño com-
pleto con ducha, cocina ame-
ricana, salón comedor con 
balcón-terraza, aa/cc, suelos 
parquet, cierres aluminio, 
ascensor, Zona comunitaria 
con piscina!!        600€/Mes

T108885     Mataró Cent�e

Fantastico piso de 100m², 
4 habit. (2 dobles) 2 baños, 
cocina offi ce, aa/cc, cierres 
madera, galeria, 2 tzas. de 
15m² y parking opcional. 
Amueblado. Muy soleado! 
Posibilidad alquilar por tem-
porada!!!                650€/Mes

T110103  Caldes d’Est�ac
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Cirera
MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Molins
MATARÓ - Molins 
MATARÓ - Peramàs
MATARÓ - Cerdany.Nord

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

R.17730
R.15293
R. 16021
R.18086
R.17738
R.16679
R.18042
R.18044
R.17998

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Pis - 71m2 - 2 habitacions
Pis - 53m2 - 2 habitacions
Pis - 40m2 - 2 habitacions 
Pis - 50m2 - 3 habitacions
Pis - 65m2 - 4 habitacions 
Pis - 55m2 - 2 habitacions
Pis - 65m2
Pl. baixa - 55m2 - 2 habitac. 
Pis - Reformat - 3 habitac.

47.200 € 
57.260 €
58.000 €
59.500 €
65.000 €
66.000 €
72.000 €
79.260 €
82.260 €

10,17%
10,17%
8,28%
9,43%
8,30%
7,72%
7,92%
7,57%
7,29%

174,46€�/mes 
212,00€�/mes
214,38€�/mes
220,00€�/mes
240,25€/mes
244,13�€/mes 
266,13€�/mes 
292,06€�/mes
304,05€�/mes

400€�/mes 
400€�/mes
400€�/mes
450€�/mes
450€�/mes
425€�/mes
475€�/mes
500€�/mes
500€�/mes

Les vivendes estrella
són 

134.260 €

MATARÓ - Centre R 17999

1º Pis d’altura de 3 hab, menjador, balcó 
ampli i cuina independent amb galería.

Quota: 496/mes
ampli i cuina independent amb galería.

242.260 €

MATARÓ - Pl. Italia R 18176

Pis ampli 4 hab, 2 banys, cuina offi ce, ga-
lería i saló menjador. Parking mateixa fi nca.

Quota: 895€/mes 250.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 18084

Pis tot reformat de 4 hab (2 dobles) i 2 
banys. Aparcam. cotxe i moto, traster!!

Quota: 924€/mes

103.000 €

MATARÓ - Cirera R 17995

Pis amb entrada indep. 80m2, 3 hab (2 
dobl), saló 22m2. Parquing mateixa fi nca!.

Quota: 381€/mes

178.000 €

MATARÓ - Parc Central R 18213

Quota: 653€/mes 190.890 €

MATARÓ - Camí Serra R 18017

Pis ampli 4 hab, cuina offi ce roure, 2 banys 
complets i balcó exterior. Amb ascensor.

Quota: 705€/mes

240.000 €

MATARÓ - Centre R 41095

Casa de cos amb local diàfan. Planta pis 
+ golfes i 2 terrasses. Excel·lent inversió!

Quota: 887€/mes

150.000 €

MATARÓ - Llantia R 41096

Casa dividida en 2 habitatges individ., 3 hab 
cad/u, tssa 50m2 i un altre  jardí de 200m2.

Quota: 554€/mes

Bon pis, seminou, 60m2, 2 hab i 2 banys 
complets.¡Pk i traster inclosos en el preu!
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OCASIÓN  

DE LA  

SEMANA

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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